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O atoe francês Alain
Dclon. uma das piinci-
pais figuras dc "Gangster

dc CílSEÍca" o de "U

Eclipse", dc Anloiiioni,
estava dé viagem marca-
da paia o Rio, a fim de
assistir ao carnaval, mas
iclegrafoii para o Copa-
cubana Palace, cancelan-
dp a visita por estar com
plcurisia e impossibilitado
dc deixar o México.

Gina Lollobrigida làrn-
bém telégrafo», mas con-.
firmando-a sua presença.
A dire crio do Copacaba-
na Palace já tem come»
ce.irla a vinda da atriz
alemã Roniy Sclincidér.
que. depois de ser n ino-
cenle "Stssi" numa série
de filmes gerniUnitos,
apareceu nua eni "Bueca-

cio 70".

King não
sabe se
pode vir

ATLANTA (AP-DC)
— Ü re .'crendo Martin
Lutlier King, vencedor
do I .viniu Nobel da Paz
e líder inlegracionisiu.
nao sabe ainda se pode-
rá aceitar convite; de São
Paulo pata a celebração .
do 77.° aniversário da,
libertação dos escravos
no Brasil.

O convite partiu do
governador Ademar de
Barros. pnra o dia 13 de
maio. King, preocupado
com a situação em Atlan-
tli referente aos direitos
civis dos negros norte-
americanos, só poderá
tomar unia decisão cie-
pois de março.

O.resos
fogem
da Base

¦ NATAL (TRP-DC)
*—¦ Seis marinheiros, en*
Ire os tpiais ex-dirigentes
da Associação dos Mari-
nheíròs -do Rio Grande
do Norte, conseguiram
fugir espetacularmente cia
Base Aérea cie Natal, on~
dc respondiam a um IPM
sobre atividades siibver-
sivas,

0 Comando da Base
iniciou imediata caçada
aus fugitivos, e embora
se negue a prestar escla-
reciméntos sobro as dili-
gências, sabe-se que ál-
guns cie-los conseguiram
transpor as fronteiras do
Estado;

'Carnet'

mas e
fortuna

BRASÍLIA — Ü
deputado Muni?. Falcão
apresentou projeto paraacabar com os "carnet."
Mue se propõem a redu-
diízir preços, oferecer
prêmios e outras vanta'-
gens mediante o paga-mento de cotas auteci-
P«las.

Justificando sua inicia-
tiva, o deputado, que já
pedira CP! para apurar
as repercussões dêsse..
processos na economia
popular, asseverou queos diretòre; de tais or-
ganizações "ganham for.
tunas à custa da boa fé
do povo".

Diário Carioca
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CASTELO VETA MAZZILLI E
FORMA BLOCO NA CÂMARA

O presidente da República vetou on-
tem formalmente a reeleição do sr. Ranieri
Mazzilli à presidência da Câmara, comu-
nicando à cúpula do PSD que êsse nome
é ".inaceitável 

para o governo f- para a
Revolução'', por estar o parlamentar pau-lista "envolvido 

pelos contra _evoiucioná-
rios

imediatamente após, o marechal. Cas-
telo Branco cancelou a viagem ao Rio
Grande do Sul e arregaçou as mangas
para a batalha da Mesa, convocando li-
deres ou representantes dos sete maiores
partidos, para estabelecer as linhas bási-
cas de formação de um bloco parlamentai
revolucionário, que servirá de suporte ao
governo no Congresso'. Ao mesmo tempo,
encarregou o general Cordeiro de Farias
de esquematizar a criação do Partido da
Revolução.

Após o encontro com o presidente da
República, os representantes partidárias
lançaram um documento anunciando a
formação do Bloco, que já conta com 194
deputados. Também foram sugeridos nove
nomes para disputar a presidência da Cal
mara. O sr. Bilac Pinto, um desses nomes,
telefonou imediatamente de Nova Iorque,
comunicando que aceita sua indicação, o
que provocou constrangimento nos demais
indicados.

Por seu turno, os representantes do
PSD convocados pelo marechal Castelo
Branco — srs. Amaral Peixoto/Martins Ro-
drigues, Filinto Muller, Benedito Vaiada-
res e José Maria Alkmim — após ouvirem,
praticamente sem comentários, o veto deli-
nitivo à candidatura Mazzilli, reuniram-se
na residência do sr. Amaral Peixoto, con-
vocando às pressas o candidato vetado,
para pô-lo a par dos acontecimentos. O sr.
Mazzilli afirmou que, como presidente da
Câmara, cabiá-lhe o dever de evitar ingo-
rência externa na eleição para a Mesa e,
como candidato, devolvia a candidatura
ao partido. O sr. Amaral Peixoto, a seguir,
convocou o Diretório Nacional do PSD,
para cor. êle dividir a responsabilidade
de qualquer decisão, mas os demais diri-
gentes limitaram-se a observar que 

'não
havia o que decidir nem opinar''.

Durante o dia, foram se acentuando
as pressões, dentro do PSD, em favor da
renúncia do sr. Mazzilli, que, entretanto,
resistia até o fim da noite de ontem. Ainda
na área pessedista, informava-se que, ho-
ras antes do encontro com o presidente,
ao pressentir as nuvens negras, o sr. Ama-
ral Peixoto teve um encontro com o sr.
Doutel de Andrade, propondo um acordo
de resistência para o episódio da Mesa,
que foi .logo aceito. O sr. Mazzilli, também
participante do encontro, disse ao líder do
PTB que 

"o momento era de não se per-der um voto", ao que o sr. Doutel de An-
drade retrucou: "então segurem os b-gor-
rilhos do PSD".

Enquanto isso, o sr. Arnaldo Cerdeira,
líder do PSP e um dos organizadores do
Bloco Revolucionário, tentou durante todo
o dia uma reunião com os 59 deputados
de São Paulo, para obter a indicação de
três nomes, a fim de serem apresentados
como sugestões de candidatos à presiden-
cia da Câmara. Nada obteve, todavia,
apesar de intermináveis contatos e dis-
cussões.

O ministro da Guerra viajou ontem à
noite para Brasília, aparentemente em vir-
tude da crise surgida. Por outro lado, ao
saber da presença do general Amauri
Kruel na capital, o sr. Amaral Peixoto pro-curou-o à noite no Hotel Nacional, mas o
general lamentou somente poder recebê-lo
hoje pela manhã. (Leia nas págs. 3 e 5)
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ABALAM MINAS

Por ordem do ministro da Guerra, o
general Alfredo Souto Maloca-foi obrigado
a interromper suas férias para reassumir o
comando da IV Região Militar e da Guar-
nição de Minas Gerais, onde a situação
não é das melhores.

A intranqüilidade em Minas decorre
de dois fatos que vêm preocupando as au-
toridades militares: as críticas do generalMourão Filho — muito considerado pelosmineiros, que o têm na conta de líder da
Revolução — ao governador Magalhães
Pinto; e a derrubada do prefeito Jorge Co-
rone, pelo governador.

O almirante Sílvio Heck disse ontem,
antes de subir para Petrópolis, a propósitodas acusações .do general Mourão 

'.Filho

ao governador Magalhães Pinto, aue a
sua posição sobre o continuismo, "seja

idéia do presidente da República, seja
idéia de qualquer governador, é uma só:
reprova-a em qualquer sentido e contra
ela lutará com todas as suas forças, usan-
do da mesma coragem que. usou para a
derrubada do governo subversivo de João
Goulart."

O general Olímpio Mourão Filho
acusara o governador Magalhães Pinto cie
trair a Revolução e a democracia ao pre-
gar o continuismo do presidente Castelo
Branco. O. almirante Sílvio Heck pensacomo o general, tanto assim que, depois
de repousar alguns dias na serra, iniciará
viagem cívica pelo Brasil, fazendo pronun-ciamenfos em defesa da soberania nacio
nal — inclusive a ameaça de entrega àa
Petrobrás à Esso -- e. em defesa das
eleições. r •

GUERRA MA TARA
149 MIL HO ES

Robert McNamara. secretário da De-
fesa dos Estados Unidos, disse ontem que
numa guerra nuclear a União Soviética
não pouparia as concentrações civis ame-
ricanas. Os cálculos de McNamara indi*
cam que 149 milhões de norte-americanos
e mais 1?° milhões de soviéticos morre-
riam se fosse desencadeada a guerra.Disse o secretário da Defesa que 

"den-

¦tro de dez anos ct situação _exá considera-
velmente desfavorável para os Estados
Unidos, pois a União Soviética se foriale-
cera,de tal forma que será impossível es-
tabelecer defesas que funcionem em qual-
quer emergência."

McNamara afirmou também que 
"não

há razão para supor que os chineses não
possam produzir projéteis balísticos de
longo e de médio alcance." (Pág. 2)

REfZflI A MFNTá
(Página 9)

Wilson
vai a
Paris

PARIS (UPI-DC) —
O primeiro-ministro bri-
Uinico Harold Wilsou via-
jará a Paris em princípios
de abril para manter ík.
gociações com o presi-
dente Charles De Gaulle
durante dois dias, segun-
do informou-se ontem era
fontes diplomáticas. A
reunião foi acertada ila
entrevista mantida pelo
presidente francas e «
'¦premier' britânico por
ocasião da ida de De
Gaulle a Londres para
assistir aos funerais do
Sir Winston Churchili.

Marro
mesmo

câncer
A União internacional

Contfa o Câncer, integra-
da por 64 nações, ;-acei-

ki a esmagadora evidén-
cia, surgida de numerosos
estudos independentes,
realizados em vários pai-
ses, de que existe relação
entre câncer do pulmão
e o hábito de. fumar ci-
garros. *

Eni comunicado ontem
divulgado, a União "so-

licita que as autoridades
responsáveis, cm todas as
nações, tomem medidas
que visem a reduzir o
sempre crescente rniine-
ro dc vidas que dcsncccs-
fitiriameníe sc perdem de»
vido ao aumento da i««
cidência do câncer do

pulmão".

guer fim
da guerra

NOVA IORQUE —

(UPI-DC,) — "O homem
tem que encontrar agora
uma alternativa racioual
e mora! à, guerra'', decla-
rou ontem o professor
Linus Pauling. ganhado}'
do Prêmio Nobel de Qui-
mica, em 1954, c o da
Pas. cm J962, Pauling
manifestou sua crença de
que "já chegamos ao mo-
«icnto. no curso da evo-
lução ida civilização, em
que o homem eliminará
a guerra no inundo e a
substituirá por tim siste-
ma de direito múnidial
baseado nos princípios
dè justiça e moralidade",

De futebol

se morre
Uni fanático íorcedof

do Benfica, de Portugal,
que morreu de desgosto
com a derrota de seu ti*
me, perdendo uma inven*
ribilidade de 16 jogos,
teve o enterro que rríeré-
cia: vestido com o uni-
íornie benfiquense e com
uma bandeira do clube
iôbre o seu caixão.

David da Mata havia
pedido êsse ritual no seu
testamento. Outro «tese-
jo seu íoi obedecido: se-
pultaram-no no cemitério
que fica cm freute ao es-
láclio do Benfica. em Lis-
boa. Uma das pedras da
arquibancada servirá de
lápide para sei? túmulo.
Propala-se que o epitáfio
será o seguinte: "Aqui
bem fica".
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KHANH PROPÕE GUERRA À CHINA

W

índia denuncia
revolução tipo
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Cuba: Calcutá
NOVA DELHI (AP-DC) — O govêmo da In-

dia declarou ontem que elementos comunistas
pró-chlncses conspiravam para realizar no país
uma revolução tipo Cuba, mas "o plano foi des-
baratado pela polícia, que efetuou numerosas de-
tenções". Revelou ainda que foram encontrados
numerosos exemplares do livro de "Che" Gueva-
_<a, "Guerra de Guerrilhas".

A denúncia das conspirações foi feita num do-
cumento de 45 pjginas apresentado ao Parlamen-
to pelo ministro do Interior, G. L. Nanda, em sua
primeira explicação pública desde que foram de-
tidos cerca de 900 comunistas adeptos da linha
chinesa, no dia 30 de dezembro.

Ameaça indiscutível
"O governo está con-

fencido, disse Nanda, de
que os comunistas repre-
sentavam uma ameaça in-
discutível aos interesses
vitais da nação".

Os grupos esquerdistas
acusaram o governo de
La) Bahadur Shastri de
ter impedido a vitória dos
comunistas nas eleições
do dia 4 de março do ano
passado, em Kerala, tida
como a cidadela do Parti-
po Comunista Indiano.

Nanda garantiu que a
siona de Calcutá, no pau-
pf.rrimo Estado deBenga-
Ia Ocidental, ia ser ponta-
de-lança dos comunistas
cm sua luta para derru-

bar o governo de Shastri.
Foi justamente naquela
região, que íoi encontra-
ao o livro de Gtievara.

O ponto principal da
propaganda comunista na
índia, segundo Nanda, era
a tese de Guevara de que
os revolucionários não
necessitavam esperar por
condições adequadas pa-
ra desenvolver-se, que po-
dem acelerar os acontecl-
mentos mediante a guer-
ra de guerrilhas.

Ainda que tenha decla-
rado que Cuba dava ins-
piração tática para os co-
munistas indianos, Nanda
acredita que a orientação
estratégica geral vem de
Pequim.

Vaticano: acordo
é bom passo à
unidade cristã

NOVA IORQUE, GENEBRA, CIDADE DO
VATICANO (AP-UPI-DC) — Fontes do Vaticano
elogiaram ontem o acordo para a criação de uma
comissão católica-protestante pró-unidade cristã,
classificando-o como um "bom passo no caminho
que leva à união de todas as religiões cristãs".

A aceitação da proposta de parte do Vaticano
foi feita pelo cardeal Augustin Bea, diretor da se-
cretária para a Promoção da Unidade Cristã, num
discurso pronunciado na sede do Conselho Mun-
dial de Igreja em Genebra, ontem. Informou-se
que antes não fora dito nada a respeito da deci-,
são, para que a mesma pudesse ser revelada pe-
rante aquele Conselho, "em sinal de cortesia".

Proposta protestante
A proposta de uma eo-

missão mista de oito repre-
sentantes do Conselho Mun-
dial de Igrejas e seis cato-
licos foi feita pela primeira
vez pelo próprio Conselho,
que reúne 214 igrejas pro-
testantes, anglicanas e or-
todoxas de mais de 80 pai-
ses. em sua reunião do mês
passado na Nigéria. A rea-
ção inicial da Santa Sé, em-
bora afirmativa, foi extre-
mamente cautelosa. Porém,
aparentemente, gestões in-
íormais, posteriores persua-
diram'o Vaticano de que a
Idéia era boa.

Alta fonte da Santa Sé,
comentando o acordo, dis-
se que foi «dado um bom
passo. Ainda é de caráter
mais formal que .ssenclal.
mas r um fato positivo».

Segundo a mesma fonte,
a missão do comitê misto
será preparatória, para de-
terminar os terrenos, tanto
práticos como teológicos,

nos quais pode haver con-
tato útil entre o Conselho
Mundial de Igrejas e o ea-
tolicismo. A ação concreta
em cada um desses pontos
virá mais adiante.

Declarou também que é
aluda prematuro dizer exa-
tamente quando e onde se
reunirá a comissão, íaltan-
do ainda nomear os repre-
sentantes católicos.

Explicando a composição
da comissão, o informante
disse que serão oito mem-
bros do Conselho Mundial
e seis católicos, para que
todas as igrejas filiadas
àquela entidade estejam
representadas. Esclareceu a
mesma fonte que «nào se
trata de uma medida para
dar aos protestantes maior
peso que aos católicos, mas
simplesmente para assegu-
rar a representação de to-

. dos».

A bomba

i

A polícia redobrou ontem
seus esforços para capturar
os terroristas que fizeram
explodir uma tomba ante-
ontem em uma das portas
do Vaticano. A explosão
causou grande barrulho
mas pequenos prejuízos

Os poucos danos causa-
dos 'algumas janelas e uma
porta danificada) está le-
vando a policia e o Vatica-
no a acreditar que o aten-
tado toi um gesto político,
relacionado com a polêml-
ca sobre a proibição em Ro-
ma aa peça «O Vigários,
que ataca a posição do Pa-
pa Pio XII em relaçfi.o aos
nazistas.

A policia romana anun-
ciou ter Interrogado' Cláu-
dio Volante, de 26 anos. Ir
mão de Gian Maria Volan
tu, ator-produtor cuja ten-

tativa de apresentar «O VI-
gário» em seu teatro, sába-
do último, originou um qua-
se motim e a proibição peio
governo da representação
da peça.

Cláudio foi posto em 11-
berdade togo depois de ser
interrogado. Já esteve im-
plicado com a policia em
outros três ocasiões. Em
1955 foi acusado de particl-
par da colocação de uma
bomba de dinamite na çe-
de- do Èartido Comunista
em Turim e em atentado
contra um comitê do PCI,
em Roma. A policia infor-
mou que Volante era mem-
bro de um grupo de jovens
néo-fascistas, mas recente-
mente teria ingressado nu-
ma organização de extrema
esquerda

O homem forte do Vietnã do Sul, general
Nguyen Khanh, colocou ontem o Ocidente diante
de um dilema: ou "resolve o problema da China"
ou corre o risco de um desastre irreparável. E isso,
diz Khanh, é válido também para os soviéticos.
A estes não fêz sugestões de ordem prática, mas
aos Estados Unidos sugeriu que empreendam
uma guerra contra o Vietnã do Norte e a própria
China.

Khanh fem o apoio dos Estados Unidos,
mas não representa o ponto de vista americano.
Sua tese é a do ataque maciço - que já foi poli-
tica americana e não é mais. Ontem mesmo o se-
crefário da Defesa, McNamara, deixou isso claro
ao advertir que no caso de guerra as cidades
americanas e suas populações seriam dizimadas
pelo bombardeio atômico.

O problema do Vietnã está cada vez mais
enrolado e o govêmo da índia denuncia a exis-
tência de planos de uma revolução comunista em
seu território, com ponto de partida em Calcutá.

Nesse mundo dividido, católicos e protes-
tantes entram em acordo e instituem uma comis-
são mista para estudar e preparar a unidade cris-
tã. O cardeal Agustin Bea, uma das figuras mais
importantes do Vaticano, diz que êsse é um gran-
de passo.

Honduras: ditador
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será presidente
TEGUCIGALPA (AP-DC) — O

Partido Liberal aceitou ontem sua
derrota nas eleições de quarta-feira,
vencidas, pelo Partido Nacionalista,
que se comprometeu a converter eni
presidente constitucional de Hon-
duras o chefe do governo militar
discricionário, coronel Osvaldo Lo-
pez. Arellano.

Os resultados oficiais do pleito
indicam que o PN obteve 35 cadet-
ras na Assembléia Constituinte, en-
quanto os liberais, que considera-
rara as eleições "uma farsa", obtive-
rara 29. O conselho eleitoral disse
que os nacionalistas poderiam per-
der algumas cadeiras devido às ir-
regularidades apontadas pelo PL.

A assembléia se reuni-
rá no próximo dia 16 de
março para redigir uma
Constituição que substi-
tua a que foi derrubada
pelo golfoe militar que
destituiu o então presi-
dente liberal Ramon Vil-
leda Morales há 17 me-
ses. Os nacionalistas, por
«sua vez. pretendem no-
mear Lopez para a presi-
dència através da Assem-
bléia.

O órgão oficial do Par-
tido Liberal, "OPovo",ad-
mitiu o resultado, mas
qualificou de "imposição
brutal" a maneira como
os liberais foram trata-
dos pelos nacionalistas e
pelas forças armadas.

Os liberais querem que
a Assembléia nomeie um

"Imposição brutal"
comitê que governaria
até a realização de elei-
çoes nacionais gerais, e
denunciaram que é plano
do Partido Nacionai per-
petuar no poder a dita-
dura militar que governa
o pais.

750 milhões
O representante demo-

crata Wright Patman, pre-
Sidente do Comitê de Co-
mércio da Câmara dos
Representantes, pediu on-
t.m uma rápida aprova-
çáo legislativa da contri-
Duição adicional dos Es-
tados Unidos ao Banco
Interamericano, no valor
ae 750 milhões de dóla-
res.

Patman assinalou que"um voto em favor de um
aumento desta contribui-
çáo é um voto pela de-

mocracia e o progresso.
Um voto contra — eu o
consideraria — um voto
pelo comunismo".

O representante republi-
cano Clarence Brown, en-
tretanto disse que a no-
va contribuição norte-
americana ao banco agra-
varia o problema do de-
ficit da balança de paga-
mentos

Chile-Hunqr.ct
O Chile reiniciou rela-

ções diplomáticas com a
Hungria O documento
que restabelece as rela-
ções entre os dois paises
foi assinado pelo minis-
tro de ftelações Exterio-
res chileno, Gabriel Vai-
tes, e o embaixador hún-
garo em Buenos Aires,
Imre Kepes, que chegou
esta semana a Santiago.

MCNAMARA: PAZ COM URSS
NO ALVO
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Oposição
não quer
acordo

SAIGON — Um helicóptero americano explode em chamas ao ser alcançado pelo
togo ão Viet-Cong num encontro a 55 quilômetros de Saigon. Seis batalhões co-

munistas (500 homens) operam na região. (Raâiofoto AP)

EUA atacam Vietnã
do Norte pelo mar

TÓQUIO, SAIGON, WASHING-
TON (AP-UPI-DC) — O Vietnã do
Norte afirmou ontem que quatro
barcos de guerra americanos e sul-
vietnamitas atacaram, ao meio-dia,
instalações costeiras em seu territó-
rio. A Rádio Hanoi protestou e asse-
gurou que duas das embarcações
atacantes foram danificadas por

embarcações de patrulha, que res-
ponderam ao ataque.

Segundo o coronel Ha Van Láu,
chefe* da missão norte-vietnamita
junto à Comissão Internacional de
Controle, os barcos atacantes bom-
bardearam a aldeia de Quyhlap. Em
Saigon, um porta-voz americano re-
cusou-se a comentar as afirmações
do Vietnã do Norte

As tropas do Vietnã do
Sul suspenderam ontem
a busca de batalhões co-
munistas avistados a 45
quilômetros a sudeste de
Saigon. Seis bat"lhõ;s de
guerrilheiros operam nes-

,sa região, totalizando
quinhentos homens. Os
soldados governamentais,
transportados por heli-
cóptero, não conseguiram
localizá-los.

Na província de Quang
Trin — onde há duas se-
manas teriam sido mor.
tos duzentos guerrilhei-
ros — uma companhia de
especialistas e um bata-
lhão de infantaria entra-
ram ontem em luta com'os guerrilheiros, As pri-
míiras informações anun-
ciavam a morte de 16 sol-
ciados governamentais e 28
casos de ferimentos e 2.,
de desaparecimento. Não

Guerrilhas
havia estimativas sobre
as baixas do Viet Cqng.

Preparativos
Em Pequim, o ministro

do Exterior Chen Yi de-
clarou que a China Co-
munista já fêz todos os
preparativos para dar só-
lido apoio ac Vietnã do
Norte, contra os ataqu-.s
americanos. Em discurso
divulgado pela 

"Nova
China" Chen dss*. ser
"imperativo" que "os
agressores norte-america-
nos" sejam expulsos da
Indochina.

O ministro chinês tam-
bém acusou as forças
americanas de "ataques
frenéticos, numa tentatl-
va de ampliar sua guer-
ra de agressão ao Vietnã
do -.ul" Slien considerou
uma "tremenda imbecili-
dade" o argumento do
que a solução para a sl-
tuação atual é o Viet-

Cong cessar suas opera-
ções.

Depois de repetir vâ-
rias vezes a afirmação de
que "os ataques contra o
Vietnã do Norte são ata-
quês contra a China",
Cher. apoiou a exigência
soviética de que as tropas
americanas sejam afasta-

.das do Vietnã do Sul:"Apenas assim — acres-
centou — poderá ser as-
segurada a paz na Indo-
china e os povos da pe-
nínsula poder io resolver
por si seus problemas,
sem a interferência de po-
tendas estrangeiras."

Em Medan, na Indonê-
sia, uma multidão de Jo-
vens, estimulada pelos co-
munistas, atacou o Con-
sulado dos Estados Uni-
dos. Foi o quinto dia de
ataques a edifícios ameri-

.canos públicos e parti-
culare*>

WASHINGTON (AP-UPI-
DC) — Respondendo aos dis-
cursos pronunciados por sena-
dores democratas, o líder da
minoria republicana na Câ-
mara dos Representantes, Ge-
rald Ford, e o líder republi-
c<tno no Senado, Everett Dir-
ksea, contestaram as opiniões
emitidas por aqueles parla-
mentares, que pediam nego-
ciações para resolver a crise
do Vietn5, dizendo que o in-
terêsse do mundo livre obri-
ga os Estados Unidos n de-
fender seus aliados no Su-
deste da Ásia.

Também o vice-presidente
H u b e r t Humphrey, emitiu
conceitos semelhantes, numa
conferência organizada em ho-
jnenagem ao Papa JoSo XXIII.
Afirmou • Humphrey que "se-
guiremos procurando um re-
retorno às condições essen-
ciais determinadas pelo Acôr-
do de Genebra de 1954. Re-
sistiremos à agressão". O vi-
ce-presidente disse em seguida
que "hoje mesmo pode haver
paz no Sudeste da Ásia, se
os transgressores cessarem
sua agressão. Nossa política
é diáfana: resistiremos à agres-
são, porque desejamos ser
fiéis a um amigo. Não que-
remos a extensão da guer-
ra, nem buscamos dominai
outros povos. Nossa meta i
a paz e a liberdade para o
povo do Vietnã".

Humphrey manifestou tam-
bém a opinião de que "& ne-
cessaria a existência de ai-
guma fôrça externa que atue
em pontos onde houver luta,
buscando restabeleça a paz.
Em muitos casos, embora não
em todos, essa fôrça estável
poderia pertencer às Nações
Unidas".

O líder republicano no Se-
nado, Everett Dirksen, de-
clarou que seria "perigoso pa-
ra a segurança dos Estados
Unidos negociar a paz no
Vietnã do Sul". Em sua res-
posta aos representantes de-
mocratas, Dirksen estranhou
que "membros do partido do
presidente tentam pedido ne-
gociações e outras medidas
que diminuem nosso prestígio,
além de criar um impacto ne-
gativo no pensamento dos po-
vos de outras partes do mun-
do".

Gerald Ford, líder republi-
cano na Câmara de Represen-
t ;ntes, revelou que os Esta-
dos Unidos possuem mais do
23 mil soldados no Vietnã
tio Sul e insistiu em que "por
isso, não podemos abandonar
o país e hos retirarmos ii
Pear' Harbor". Afirmou Ford
que "o Partido Republicano
e seus dirigentes insistimos

parr que o presidente mante-
nha uma política firme no
Vietnã e em todo o mundo".

WASHINGTON (UPI-AP-DC) — Robert Mc
Namara, secretário da Defesa dos Estados Uni-
dos, fêz ontem uma ampla análise da situação
mundial numa reunião a portas fechadas da Co-
missão de Serviços Armados da Câmara de Rc-
presentantes. Em seu pronunciamento o secreta-
rio da Defesa abordou, além dos temas relaciona-
dos aos conflitos regionais, problemas mais gra-
ves que vão até o exame das conseqüências de-
correntes da posse das armas nucleares por mui-
tas nações.

Sóbre o confronto com o mundo comunista,
M.:Namaia afirmou "que aprendemos há tempos
que à medida em que continua a corrida armen-
lista torna-se mais real a possibilidade de uma
catástrofe global, por erro de cálculo, ou por re-
solução assumida. Por isso, os Estados Unidos
levarão avante qualquer gestão que possa condu-
zir a um entendimento pacífico com a União So-
viétita".

149 milhões de mortos.

McNamara mencionou a fal-
ia tese segundo a qual um
ataque atômico aos Estados
Unidos não atingiria as cida-
des onde há concentração ci-
vil. O secretário da Defesa
considera que nenhuma cida-
de estará isenta de agressão
nuclear no caso de se desen-
cadear umu guerra atômica.
A posse da arma atômica pe-
los chineses não impressio-
na McNamara, embora tenha
afirmado que "não há razão
para supor que os chineses
não impressiona McNamara,
embora tenha afirmado que"não há razão para supoi
que os chineses não possam
produzir projéteis balísticos
d. longo e de médio alcan-
ce, com ogiva nuclear .

Segundo McNamara, 149
milhões de pessoas morre-
riam em território amèrica-
no se a União Soviética dc-
sencadeasse um ataque atòmi-
co contra os Estados Unidos.
Em resposta, mais de 100 mi-
Ihões dí soviéticos seriam
mortos pelos projetei: ameri-
canos". Dentro de dez anos
a situação será considerável-
r.ientt desfavorável para o»
Estados Unidos, 'tdmitiu o
Secretário da Defesa,Já que
nesse período, a União oo-
viética se fortalecerá da lei
forma que será praticamente
impossível estabelecer defe-
sas que funcionem em qual-
quei emergência. Mesmo qce
atacássemos primeiro, seria-
mos destruídos".

EUA ficam no Vietnã
Expressou a seguir o ponto

de vista de que os Estados
Unidos "não têm outra ai-
ternativa senão continuar
apoiando o Vietnã do Sul,
contra os ataques dí s guerri-
lheiros comunistas". A situa-
çõo no Vietnã do Sul, con-
tudo, não é grave e de ne-
nhumu forma desesperadora,
segundo o Secretarie de De-
fesa. McNamara considera
que o problema no Vietnã
não se apresenta como uma
simples alternativa que "nos
levaria a permanecer ou a
abandonar a luta. "A quês-
tão é "mais 

propriamente, se
devemos prosseguir ou não
nossa luta para conter a ex-
pansãc comunista na Ásia".
"Se a escolha é a última, e
creio que deve ser, estaremos
melhor se enfrentar mos a
situação no Vietnã do Sul.
Se o Vietnã do Sul sucum-
bir —• prosseguiu — os ver-
mclhos aumentarão a pressão
sobre o Láos e ameaçarão
a Tailândia".

Apreciando a situação dos
outros países do Sudeste da

Ásia, McNamara disse que 
'o

futuro do Laos está Intima-
mente ligudos ao desfecho da
luta no Vietnã. Os comunis-
tas obtiveram algumas vanta-
gens no ano passado. Se cies
chetaram à conclusão de que
estamos diminuindo nosso
apoie às nações independen-
tes, podere: as esperar que o
Pathet Láo, com a ajuda, do
Vietnã do Norte, relomar. a

guerra". Na Tailândia, 
"as re-

giões Nordeste e Norte per-
manecem invulneráveii- ao ata-
que comunista e à peneira-
ção subversiva". Na Indone-
sia, o aguçamento do con-
fronte milhai e político com
a Malásia torna ainda mws
tensas as relações da Indo-
nésia com a nações livres .

Quanto no Camboja, "nossa*)

relações com o país conti-
miam piorando o ano pas-
sado. O príncipe Sihanouk
anda cultivando relações mais
estreitas com Pequim. Hanoi
e a Frente de Libertação do
Vietnã do Sul, o outro nome
do Viet-Cong comunista. So

podemos estar contra essa ten-
dências".

Brasil e América Latina
Anasilando a situação da

América Latina, McNamara
disse que a "ameaça de infil-
tração comunista ainda exis-
te na região". Para o Secre-
tário de Defesa, em alguns
países hâ progressos no com-
bate ao comunismo c, talvez
o ponto mais animador "se-

ja o Bra_il". "O governo

brasileiro, apoiado pelas for-

ças armadas, atuou com t}10'
deração, mas com firmeza n0
eliminar o comunismo e ¦»

corrupção do governo. O no-
vo governo do Brasil vem

obtendo progressos nc canu-

nht. que leva à ordenação da

eronomia".

/..

_______



•Sexta-feira, tt de fevcrelr**» ât 1965 — DC — S

Um r.AKllUU DA
Bloch vai
iiMea
rotativas

O diretor de "Manche-
lc", sr. Adolfo Bloch, em-
barcou para Berlim a fim
dt assistir a experiências
õe funcionamento das no-
vas rotativas que com-
prou na Alemanha, e pas-.
sara dois dias em Paris,
para um encontro com

ex-presidente Juscelino
Kubitschek, de quem é
amigo.

O sr. Adolfo Bloch in-
formou que êste ano a
empresa que dirige deve-
iri editar vários livros sõ-
bro o Brasil, e "Manche-
te" sairá em papel "cou-
che" Espera poder inau-
gurar, até o fim do ano,
a nova sede da revista, e
criar uma escola de pro-
f/ssionais de imprensa.

Almirantes
estudam
aviação

O ministro da Marinha re-
cebei ontem, separadamente,
os almirantes Amoldo tos-
cimo, Araripc Macedo c Sal-
danhí da Oama, respectiva-
mente, chefe do Estado-Maior
da Armada, comandante du
Esquadra e diretor de Aero-
náutica da Marinha. Em tô-
da: as três conferências eslê-
ve em foco o problema da
«viação embarcada.

No Ministério da Marinha
foi confirmada a notícia dc
que no dia 25 o Çrupo de
Trabalho integrado por oli-
ciais do Estado-Maior da Ar-
mada, Esquadra, Base de São
Pedro D'Aldeia e Diretoria
dt Aeronáutica da Marinha,
cntréáarã cm relatório, a" "¦>'-
jitstro o pensamento da cias-
&c com respeito à cooperação
a ser exercida com a FAB.

Orientação
Fonte categorizada nos al-

tos círculos navais informou
à reportagem que o relato-
lio servirá para oriontar a
ministro Paulo Bosísio, que
esteve seis anos afastado da
Marinha, nas discussões que
êle terá em março com seu
companheiro da Aeronáutica,
marechal-do-Ar Eduardo Go-
mes, visando à ação conjun-
ta di. Marinha e da FAB nas
operações a serem realizadas
pelo "Minas Gerais" e na
Base Aeronaval de São Pe-
dro D'Aldeia.

CACO debate
Suplici em
assembléia

A diretoria do Centro
Acadêmico Cândido de
Oliveira realizará, hoje, às
20h, na Faculdade Nacio-
nal de Direito, assembléia
dos universitários e vesti-
bulandos cariocas, a fim
de debater as determina-
cões do ministro Suplici
de Lacerda.

Os diretores do CACO
discutirão principalmente
a fórmula de ser comba-
tida a determinação do
ministro da Rdueação quo
redundou na "diminuição
oas vagas nas Faculda-
cies' e "a cobrança da
nnuidades na Universida-
de do Brasil".

também
na FAB

Por indicação do mi-
rttstro Eduardo Gomes,
o presidente Castelo
Branco nomeou o major-
brigadeiro João de Al- ,
tweida para o comando
dá 2.a Zona Aérea, em
Slío Paulo, subslituindo o
brigadeiro Homero Souto
tk' Oliveira, que ainda
ontem viajou para o Rio
e conferenciou com o ti-
tular da Aeronáutica.

Pontes categorizadas
junto ao Estado-Maior da
Aeronáutica informaram
que a decola do briga-
doiro Souto de Oliveira é
d-vida aos seus seguidos
pronüricjámehtòs politi-
cos Há dois dias, o ofi-
ví-ia; pediu, na imprensa,
qüe eus coirpanheiros
dc farda prestigiassem o
ni;-i-*"hai-do-ar Eduaalo
Gomes,

Fonseca controla
massa falida da
Panair do Brasil

Para assumir o controle da massa falida da Panair,
& Banco do Brasil nomeou, ontem, o sr. Fonseca Maga-
ihães, que deverá reunir-se, hoje, com a Comissão Cen-'ral de Trabalhos, a fim de intelrar-st da situação eco-
nômico-financeira da empresa e ouvir os propósitos dos
funcionários que lutam oor sua sobrevivência.

O ministro da Aeronáutica e o governador Carlos
Lacerda conversaram ontem, no Palácio Guanabara,
•y.ur.inte 45 minutos, sobre o assunto Panair A saída, o
kr Lacerda informou haver entregue ao governo fo-
deral os planos do Estado referente r empresa. O go-
vernador deixou de ir ao Rio Grande do Sul para re-
solver logo o problema Panair.

Campanha
Deixou de ser entregue

ontem, por não estar
pronto, o memorial etu
que funcionários da Pa-
nair pedem a transfor-
mação da mesma em fun-
dação.

A campanha de rua em
favor da empresa estsvu
movimentada, com a ttis-
tribuição de panfletos e
assinaturas de solidarie-
dade por parte de pes-
soas do povo. Mais da 2Ü0
mil assinaturas foram co-
Ihidas até agora e estão
expostas no hangar do
Santos Dumont.

Telegramas
Vários telegramas fo-

ram enviados e receo-.aos,
ontem, pela Comissão
Central, entre os quais
estes dois:

Ao cardeal: "Profunda-
mente sensibilizados, os
funcionários da Panair do
Brasil manifestam a Vos-
sa Eminência seu eterno
agradecimento pelo vallo-
síssimo apoio à causa em
questão, empenhados pela
sobrevivência de suá com-
panhia que representa 35
anos de lutas e sacrifícios
a serviço do Brasil".

Da Associação de Exe-
cutivos.de Aviação Comer-
ciai ao presidente da Ke-
pública: "Tendo em vista
a grave situação em que
se encontram os compa-
nheiros da Panair do
Brasil, colhidos de sur-
presa pela medida repen-
tina com que V. Exa. can-
eelou a concessão de suas
linhas, a ASSEAC, órgão
apolítico congrega fun-
cionários executivos de
todas as empresas nacio-
nais e estrangeiras que
operam no Brasil, vem,
mui respeitosamente, ape-
lar para o elevado espíri-
to de V Exa.. no sentido
de encontrar uma fórmu-
Ia que permita a Panair

do Brasil voltar a servir
o país, evitando assim, o
desamparo de aproxima-
damente vinte cinco mil
dependentes atingidos
por tal medida".

Os telegramas de soli-
dariedade recebidos pelos
funcionários da Panair,
destacam-se o dos funcio-
nários da VARIG, Lojas
Ducal, várias associações
comerciais e de partícula-
res.

Golpe
Diversos funcionários

da Panair, comentaram
ontem, à reportagem do
DC, que essa crise na
companhia, já estava pia-
nejada há muito, pelo sr.
Rubem Berta, presidente
da VARIG, que desejava
dar um golpe na Panair
para que pudesse assu-
mlr o controle do tráfego
aéreo. "O que êle não nia-
nei ou, disseram os fun-
cionários, era encontrar
uma forte resistência de
nossa parte".

Os funcionários da Pa-
nair mandarão rezar do-
mine-o. às 11 horas, no
han-rar Santos Dumont.
missa de ação de graças
pela eomureonsão aue
vêm encontrando nor par-
te rfas autoridades e do
público em <*:eral. Essa
missa será celebrada polo
padre Góis, da Igreja de
São Ji-r'i-- Tadei'."Slocrons"

Eis alguns dos "slogans"
que estão espalhados pela
ndndr: "Pn*; na Tírra e
os aviões da Panair nos
céus"; "Quem sabe o aue
quer. prefere Panair":"Panair no vôo dos tri-
campeões mundiais de fu-
tebol"; "A Panair traz
DIVISAS"; "Insegurança é"bleff", somos os únicos
no Brasil a reparar jatos
americanos"; "Não dese-
jamos que a Panair seja
saudade".

Goulart em calma
Brizola em luta e

o em silencio
MONTEVIDÉU (UPI — DC) — A polícia confir*

mou que o ex-presidente .Toão Goulart, que tem manti-
do atitude discreta no as'/o, pode locomover-se, sem vi-
gllância pessoal, por todo o Uruguai, e costuma, com al-
Suma freqüência, passar dias num chalé em Maldonado,
nas proximidades tia Punta dei Este.

Mas seu cunhado, o s-r. Leonel Br.zola, não se resig-
na a permanecer confinado no balneário de Atlântida,
e está disposto a luta para que o governo uruguaio re-
\eja sua internação, O Conselho de Governo está estu-
dando longa exposição de motivos apresentada pelos ad-
vogados do ex-governador gaúcho.

Argumentos
Esses advogados, Carlos noia não estaria em ne-

Martinez Moreno e Alber-
to Perez y Perez, argu-
rientam que os textos do
tratado sobre asilo e re-
fúgio político de Montevi-
diu, de 1939, e a conven-
ção sobre asilo terrtorial
dt Caracas, de 1954, são
adequados para tratar do
caso.

A internação, segundo
cs advogados, só procede
quando o refugiado põe
em perigo, através de
atos, a paz pública do Es-
tado de que procede, seja
notoriamente dirigente de
movimento subversivo
contra as autoridades do
seu país ou hajam pro-
vas de que se disponha a
aderir a um movimento
de tal natureza. O sr. Brl-

nhum desses casos.
O governo uruguaio es-

tá propenso a dar por en-
rerrado o incidente com
o embaixador brasileiro
Pio Correia, cuja insis-
tência para a internação
cio sr. Leonela Brizola
provocou alguma irrita-
çâo.

Um projeto de nota ao
Itamarati, a respeito da"intromissão" do sr. Pio
Correia, figura entre os
assuntos em consideração
pelo Conselho de Govêr-
no Espera-se que essa
nota seja considerada es-
ta noite. O embaixador
partiu para o Rio de Ja-
neiro, deixando os nego-
cios diplomáticos em
mãos do ministro Alarico
Gomes.

eputado diz.que
a agiotagem toma

BRASÍLIA, (Sucursal) —
O deputado Piores Soares
tUDN-RS) apresentou pro-
jeto de lei que estabelece o
teto de três por cento para
os juros, com taxas de qual-
quer natureza para o di-
nheiro à ser despendido,
sôb pena de crime de ágio-
tagem.

O projeto sujeita us so-
ciedades de economia mis-
ta, pelo referido crime, a
perder seus registros na
SUMOC. sendo seus direto-
res responsáveis pelo cri-

me de agiotagem.
Afirmou o sr. Flores Soa-

res que a sua proposição vi-
sa impedir a agiotagem que
campeia livremente no pais
pois que, para operações
legítimas no comércio, na
indústria e até na agrieul-
tura, ,estão sendo cobrados
juros asfixiantes. «Não ô
poisive). disse, com juros a
5 e 10 por cento para legl-
timas operações da nossa
economia, trear a inflação
nem estancar o custo de vi-
da».

Explicação
para preço
do papel

A SUNAB baseou-se
.apenas nos dados da
Fundação Getúlio Vargas
para autorizar a majora-
ção do papel de inipren-,
sa, pois ela própria não
tinha e não tem conheci-
mento sobre a matéria,
para opinar sobre o custo

.do produto.
Essa revelação foi feita,

ontem, pelo sr. Guiihermi-
no Borghoff, supcrlnten-
dente da SUNAB, perante
a CPI da Câmara que in-
vestiga o custo do papel
de imprensa e suas impli-
cações sobre a liberdade
de opinião dos jornais,
disse ainda que desconhe-
cia tivesse o Governo ela-
horaclo planos para incre-,
mentar a produção de pa-
pel de imprensa no pais.

Explicou também que,
ao aumentar o preço do
papel de imprensa agira
em consonância com a Co-
missão de Coordenação
Executiva do Abasteci-
mento, que lhe determi-
nou servir a política do
Governo, ou seja, procurar
o restabelecimento da ver-
dade dos custos, no esti-
mulo à produção e no res-
tabeleeimento do regime
de concorrência.

Bossa-iYora
è sucesso
em Caracas

Eduardo Modesto Ysaac
Mor, locutor da Rádio Li-
bertador, de Caracas, dis-

, se, ontem, ao desembar-
car no Galeão, quea"bos-
sa-nova" é o maior suces-
so atualmente na Vene-
zuela. E acrescentou que
o cantor Miltinho é.cam-
peão em vendagem de
discos, no seu país. Como
ninguém lhe explicasse
oue Miltinho não é, exa-
tamente, um intérprete de"bossa-nova", o sr. Ysaac
Mor prosseguiu suas con-
slderações a respeito da
música popular brasilei-
ra, dizendo que, já tendo
estado anteriormente no
Rio, voltou agora para as-
sistir o carnaval e adqui-
rir as mais recentes gra-
vações de samba, que con-
sidera "um ritmo mara-
vilhoso". Informou ainda
cue a sua emissora tem
um programa dedicado à
nossa música. Intitulado'Saudade".

Ademar
topa a
parada .

S. PAULO (Sucursal) —
O governador Ademar de Bar-
ros, como previam quantos o
conhecem, afinal quebrou o
seu mutismo e fêz um pro-
mandamento tipo "manda
brasa", sobre a declarada- in-
submissão dos delegados dc
Polícia, que exigem imediato
aumento de vencimentos e
outras vantagens.

Informado de que os dele-
gados haviam elaborado um
plano para combatê-lo e es-
tariam "inundando" toda a
imprensa cem noticiário alu-
sivo à "guerra" inclusive com
informativos que afirmam que

reação anti-AB se constitui
em perseguição ao lenocínio
e à jogatina, o governador
veio a público e disse que"topa a parada".

A irritação dos delegados
foi ao máximo, porque o go-
vernador afirmara que só em
março decidirá o problema
daquela classe. Agora o sr.
Ademar de Barros acrescen-
ta que "talvez nem em mar-
ço". Enquanto isso, o depu-
tadp Cantídio Sampaio, se-
cretário da Segurança, após
conferenciar com o governa-
dor, suspendeu por 90 dias
três delegados regionais: os
srs. ivair de Freitas Garcia,
Rafael Américo Ranieri e
Francisco de Assis Moura,
respectivamente de Tatibaté,
Guaratinguetá e Presidente
Prudente. Motivo: solidarie-
dade ao "Plano Secreto".

Ao mesmo tempo, assinou
trinta descomissipnamentos. o
que provou o pedido de afãs-
tamento do titular de jogos,
Renan Bastos, insatisfeito com
o descomissionamento do seu
auxiliar Francisco, de Camár-
go Lima. O Governo ameaça
substituir todos os grevistas
por oficiais da força pública.

BRASÍLIA — O presidente da
República pediu ao ministro do In-
terior, general Cordeiro de Farias,
considerado "o ministro político",
a elaboração de um projeto em con-
sonância com a nova Lei Eleitoral,
também objeto de revisão pelo mes-
mo auxiliar, criando o Partido da
Revolução.

A decisão presidencial foi toma-

da depois de longas e exaustivas
conferências com os líderes politi-
cos, numa tentativa, ao que parecevitoriosa, de afastar da presidência
da Câmara o deputado Ranieri Maz-
zilli, candidato apontado como ser-
vindo às manobras de contra-revo-
lução, por isso incompatível com os
princípios e propósitos do movi-
mento de março.

O general Cordeiro de
Farias, tido como hábil
articulador político, parti-clpou, aliás, do encontro
do Presidente da Repúbli-
ca com'deputados de qua-£.e todos os partidos, rea-
lizada pela manhã no Pa-
lacio da Alvorada, de on-
de saiu o primeiro veto
ao sr. Mazzili.

Primeiro veto
Da reunião participa-

ram, pela UDN, os depu-
tados Pedro Aleixo, Ron-
don Pacheco, Ernani Sáti-
ro, Rui Santos e Paulo
Sarazate; pelo PSD, os
deputados Perachi Baree-
los, Mendes de Morais,
Nilo Coelho, Plínio Costa,
Ultimo de Carvalho e Be-

nedito Vaz; pelo PSP, os
deputados Arnaldo Cer-
deira e Muniz Falcão; pe-
lo PTB, os deputados Ma-
n.uel Novais e Teódulo de
Albuquerque; pelo PDC,
o deputado Euclides Tri-
enes; pelo PRP, o depu-
tado Osvaldo Zanelo; e,
pelo PTN, o deputado Ha-
railton Prado.

Bloco revolucionário já tem 194 deputados
Recebida a palavra de or-

dem do presidente Castelo
Branco, pela manhã, paraformação do Bloco Parlamen-
tar da Revolução, os deputa-
dos que compareceram ao en-
contro com o marechal-presi-
dente não perderam tempo:
reuniram-se imediatamente,
na Câmara, constituindo um
comitê integrado pelos srs.
Rui Santos, Último de Car-
valho, Arnaldo Cerdeira, Ma-
noel Novais, Teódulo de Al-
querqut e Hamilton Prado,
com a tarefa exclusiva de dar
forma a um documento de
constituição do referido blo-
co. Ajudados pelos srs. Pe-
dro Aleixo, Adauto Cardoso
e Ernani Sátiro, os membros
da Comissão já aprontaram o
documento, e, quase ao fim
da tarde, foi iniciada a co-
leta de assinaturas, prevendo-
se um bloco de 200 depu-
tados, no mínimo, para ação
política em favor do governo,
a começar pelo problema da
composição de Mesa da Câ-
mara.

Pelos cálculos previstos, se-
rão membros do bloco par-lamentar da Revolução, 88
deputados da UDN, 21 do
PTB, 37 do PSD, 18 do PSP.
12 do PDC, e' mais 18 dos
pequenos partidos, num to-
total de 194, esperando-se
adesões que elevam para mais
de 200 o novo Bloco. O sr.
Ernani Sátiro, líder da UDN,
informou que os membros do
Bloco não têm a preocupa-
ção inicial de formalizá-lo
junto à Mesa, limitando-se,
assim, a conseguir uma maio-

ria política que garanta o su-
cesse das medidas governa-
mentais, na Câmara.

Candidatos
O primeiro teste do novo

Bloco será a eleição da Mesa
da Câmara, para a qual se
apresentará com uma cha-
p» única, escolhida entre os
seus. Para a presidência sc-
rão apresentados aos líderes
do Bloco. 9 candidatos, sen-
do três da UDN e três dos
deputados saídos do PSD. Os
d:. UDN são os srs. Pedro
A'eixo, Bilac Pinto e Adau-
to Cardoso.

O sr. Bilac Pinto, de Nova
Iorque, aceitou sua cândida-
tura à presidência da Cama-
ra, criando, de saída, uma si-
tuação de constrangimento
para os outros candidatos —
os possíveis. O sr. Gustavo
Capanema, se fizer parte do"Bloco' , será o candidato do
PSD à presidência da Cã-
mara. Sabe-se, no entanto,
que 1a Bancada de Minas Ge-
rais apenas dois integrarão o"Bloco" da Revolução: Ülti-
mo de Carvalho e Ozanam
Coelho.

O documsmto
O documento de constitui-

ção do "Bloco", elaborado
pelo sr. Rui Santos, é o sc-
guinte, já aprovado pelos lí-
deres do movimento e já re-
cebendo assinaturas:

"Os deputados que êste
documento subscrevem têm
em mais de uma oportunida-

de, positivado o seu propósi- "
to de prestigiar a ação cons-
trutiva do governo instalado
em conseqüência da Revolu-
ção de março. Tal propósito,
entretanto, está impondo a
urgente constituição, na Câ-
mara, de um Bloco parla-
mentar que, respeitando as
legendas partidárias, colabo-
re. mais uniformemente, nas
reformas de estrutura social,
econômica e política inicia-
das pelo eminente presidente
Humberto Castelo Branco, vi-
sande a atender, corr maior
brevidade, as mais legítimas
aspirações populares.

E' o que ora fazem, para
isso constituindo desde já
uma Comissão Executiva pro-
visória de cinco membros que
se encarregará da rápida ado-
ção das medidas necessárias
à concretização dêsse objeti-
vo.

Outrossim, o "Bloco" pas-
sara a dar desde já a con-
tribuição que fôr do esfôr-
ço e da inteligência dos seus
membros à aprovação das
medidas legais de que o go-
vêrno necessita, na obra ad-
ministrativa a que se dedica.
O Executivo e Legislativo são
podères autônomos mas har-
mônicos; dentro dessa auto-
nomia recíproca, o "Bloco"
procurará alcançar a maior
marmônia com observân es-
trita dos preceitos constitu-
cionais em benefício do dc-
«envolvimento do Brasil, em
favor do aperfeiçoamento das
instituições democráticas e do
bem estar do povo brasilei-
ro".

Castelo falou ao PSD sem meias-palavras
A sorte do sr. Ranieri

Mazzilli foi selada pelo
presidente Castelo Branco
ao vetar, para os líderes
de partidos, sua cândida-
tura- à presidência da Câ-
mara em nome do Govêr-,
no e da Revolução. "Maz-
zilli é impossível", disse o
marechal-presidcnte aos
líderes do PSD, srs. Ama-
ral Peixoto, Martins Ro-
drigues, Filinto Mukr,
Benedito Valadares e José.
Maria Alkmim, numa
conversa sem meias pa-
lavras, na qual o PSD, pe-
Ias versões correntes na
Câmara, limitou-se, pela
palavra do seu presidên-
te. a informar ao chefe do
Governo que iria transmt-

.tir o veto ao próprio can-
didalo do partido, sr.
Mazzili.

Saindo do palácio, o
presidente do PSD pro-
curou incontinentl o isr.
.Ranieri Mazzilli, transmi-
.tindo-lhe a conversa com
o marechal Castelo Bran-
co, mas sem fazer comen-

.tários. O sr. Mazzilli já ti--
nha conhecimento do ve-
to, dado por líderes que
estiveram com o presi-
dente da República arles
da conversa mantida com
a ¦ cúpula pessedista.

O presidente . Castelo
Branco, depois de dar ion-
ta do veto ao sr. Mazzilli,
apontado pela revolução
como "uma possível ca-
beca de ponte, sem saber,
da contra-revolução", in-

.formou aos líderes do PSD
que a revolução decidira
formar um grupo próprio
na Câmara e partir com
seus candidatos para a
composição da Mesa, ten-.
dó por objetivo uma
maior harmonia entre os
podères Legislativo e Exe- •
cutivo.

Os dirigentes do PSD,
depois da conversa com o

.presidente da República,
recebida com surpresa, •
mostravam-se reservados,
negando qualquer infor-
mação à imprensa, e, ain-
da cedo, aparentemente
sem rumos definidos.

No primeiro instante, a
única hipótese admitida
para uma solução pacífi.
ca, seria a renúncia do
sr. Ranieri Mazzilli, ven.
tilada mesmo ao longo da
tarde, sob a argumenta-
ção de que, consagrado

.pelo PSD, o atual presi-
dente da Câmara, retira-
na sua candidatura para
permitir o lançamento de
um nome pessedista ca-
paz de sensibilizar o re-
cém-formado bloco parla-
mentar da Revolução, ga-

.rantindo o posto para o
partido majoritário.

Preocupação
A preocup.-.ção pelos

turnos dos acontecimen-
tos desenhava-se nas face»
c nas conversas, sempre
em rodas pequenas, dos lí-
deres do PSD e dos mem-
bros do PTB, igualmente
surpreendidos pela ine*.
peracla intervenção presi-
dencial num episódio que
se considerava sup?rado.

O sr. Amaral Peixoto
chegou à Câmara em
companhia do sr. Martins
Rodrigues, silencioso e
preocupado, recusando-isc
a fazer declarações não «6
sobre sua conversa com o
o presidente, como cm toi-
no dos rumos que toma-
na o partido. "Nada te-
nho a dizer. Não faço co-
montanos" — foram a?
palavras do presidente do
PSD e do líder da banca-
da aos jornalistas.

Limitaram-se, ainda a

porta do gabinete da lide-
rança, a conversas ligei-
ras com alguns depu-
tados.

O sr. Ranieri Mazzilli
chegou pouco depois da*>
13,30 horas. Ficou em seu

.gabinete o tempo todo re-
cebendo deputados e evl-
tando os joranlistas. Ab
versões sobre sua posicau.
eram várias. A preterida
era a de que acabaria rn-
nunciando, para permitir
uma saída ao PSD, posto
contra a parede, mais uma
vez, pela Revolução de
março.

No gabinete pessedista,
o estado de espírito era o
mesmo vislumbrado nus
líderes: preocupação c
temor.

UDN eufórica
A UDN, representada

por quase todos os seus
deputados, mostrava-se eu-,
fórlca e satisfeita, certa
de que a sorte fora lan-
cada e que ao PSD, parti-
do tradicionalmente obe-
diente a os desejos do go-
vêrno, náo mais restava
senão a concordância com.
o veto ao seu candidato.

Vários dos seus mem-
bros, inclusive os chefes
do partido, presentes em
Brasília, já tinham con-
versado com o presidente
Castelo Branco e estavam
prontos para a luta em
plenário.

Os líderes do partido,
reuniram-se com os mem-
bros do PDC, PSP, PTB-
bigorrilhos,í PSD (Ultimo
de Carvalho) e outros, na
sala da Liderança do Par-
tido Democrata Cristão,
quando se iniciaram as
discussões em torno da
ledacão r' ' ¦ ¦- • de
constituiçã- do bloco re-
volucionário, na Câmara.

glggii cisa sorriso eu usmara isocfuiasse
Em melo a uma Câmara

indecisa e boquiaberta an-
te os rumos dos aconteci-
mentos políticos agitados
com o veto formal do go-
vêrno e da revolução à can-
diditura Ranieri Mazzilli, o
sr. Nelson Carneiro, do PSD
da Guanabara, fêz um dis-
curso entrecortado de Irô-
nia que bem dá o sinal do
estado de espírito dos "seus
colegas, surpreendidos, na
sua maioria, pelos sucessos
que dominaram a atuação
política nas últimas 24 ho-
ras.

«Poi preciso que houves-
se uma revolução para que
o presidente da República
sentisse que o seu papel é
exatamente êste: Não ln-
terferir nem direta nem tn-
diretamente na escolha do
presidente da Câmara e do
Senado», disse inlcialmen-
te o orador, em tom bas-
tante humorado, levando

êsse estado de espírito ao
Plenário, acrescentando
que «o marechal Castelo
Branco não interveio e nem
lntervirá na escolha dos
presidentes das duas Casas».
O riso foi geral.

No mesmo tom prosse-
gulu, dizendo que . «multa
coisa se espalha mas é obra
de intrigantes, dos que não
querem que persista a har-
monla entre os Podères da
República». «O marechal
Castelo Branco: — conti-
nuou — «Não pode ser o
homem que transaciona com
deputados oferecendo em-
pregos ou benefícios».

Respondendo à um apar-
te do sr. Adolfo de Olivei-
ra, do Estado do Rio. que
ressaltou a necessidade de
«harmonia e independência
entre os Podères», por Isso
qui* a revolução estava in-
tervlndo na formação da
Mesa da Câmara, o sr. Nél-

son Carneiro respíaSaü que,
no caso, a constituição íoi
mais sábia porque, antes de
«harmonia» colocou «inde-
pendência».

O orador terminou seu
discurso relatando um epl-
sódio do qual tinha sido
testemunha. No dia Io de
abril de 1964, quando os ru-
mos do país não estavam
ainda definidos, o sr. Maz-
züll atendeu um telefone-
ma do general Costa e Silva,
no gabinete do sr Afonso
Celso, 1° vice-presidente. O
atual ministro da Guerra
apelava para o presidente
da Câmara no sentido de
assumir imediatamente a
presidência da República
«a fim dé evitar o derra-
mamente- de sangue».

O sr. Mazzilli, impertur-
bávei, respondeu-lhe: «Ge-
neral, o Congresso vai se
reunir hoje. O que o Con-
gresEo decidir, eu cumpro».

Senador

governo
BRASÍLIA — Defendendo

ontem o governo, das críti-
cas e ataques de alguns cir-
«mios «das chamadas classes
produtoras», o senador An-
tôuio Carlos Konder (UDN-
SC) afirmou da Tribuna do
Senado que 

"tais 
críticas só

têm uma cauiiu: A ineom-
urecnsão da grave hora pre-
sente.

Qualificou tais ataques
de contraditórios, uma vea
que o programa financeiro
do governo- de combate à,
inflação, nada mais é que
o acolhimento cias teses de-
tendidas por essas mesmas
classes antes de abril ás
quais Inspiraram o movi-
mento revolucionário.

O orador explicou as me-
didas restritivas tomadas
pelo governo como uma im-
posição da necessidade de
saneamento financeiro do
país.

Juca Paio
SÀO PAULO (Sucursal)

— O escritor Alceu Amo-
roso Lima — Tristão de
Ataíde — recebeu, ontem,
cir sessão solene havida
no auditório da "Folha de
São Paulo" com o título
de "O intelectual do ano
de 1964", o troféu "Juca
Pato", anualmente confe-
rido a um homem de le-
trás e de pensamento,
por aquele jornal em con-
vênio com a União Bra-
sileira de Escritores. O
acadêmico católico é o
terceiro a receber o gran-
de prêmio, em anos an-
teriores conferido, respee-
tivamente, aos falecidos
San Tiago Dantas e Afon-
so Schmidt. O líder cris-
tão foi eleito com 161 vo-
1os contra apenas 84 da-
dos ao segundo colocado.
Na Livraria Teixeira, foi
inaugurada uma exposi-
ção de livros, recortes e
fotografias do sr. Alceu
Amoroso Lima.

Russos não
discutem
Fontenele

A Embaixada da União
Soviética não reclamará ao
Itamarati contra o Departa-
mento de Trânsito da Gua-
nabara, pelo esvaziamento
dos .pneus do automóvel do
embaixador.

Acham os soviéticos que,
si o veículo estava estácio-
nade em local proibido, não
lhes cabe outra atitude senão
acatar a punição infligida pe-lo coronel Fontenele.

Ademarpaga
carona com
Câ

SÃO PAULO (Sucursal)
— A má visibilidade de-
terminou uma aterragem
forçada do helicóptero em
que viajava o governador
dc Estado, à margem da
via Anchieta. O sr. Ade-
mar de Barros vinha dos
municípios de Santos e
Cubatão e, tranqüilamen-
te, paletó no braço,-pediu
carona ao primeiro mo-
torista que passava em
direção da capital Já nes-
ta cidade levou,o moto-
rista a palácio e pagou a
carona com um cafezinho
especial.

Celso
debate '

língua
O prol. Celso Cunha,

catedrático do Colégio Pe-
dro II e da Faculdade
irracional de Filosofia, se-
guiu ontem para Portugal
a fim de discutir proble-mas da língua portuguê-
sp com professores lusos,
em Lisboa.

O sr. Celso Cunha pre-tende também conhecer
maiores detalhes do sis-
tema áudio-visual empre-
gado pele "nstituto de
Línguas de Besançon, em
Paris e manifestou-SF a
favoi da cobrança de
anuidades nas universida-
des.
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canto do cisne
O PSD decidiu se oficialmente pelo sr.

kanieri Mazzilli, na questão da Mesa da
Câmara, mas não teve realismo, altitude e
sabedoria para decidir pela Câmara. Como
é o partido majoritário e em princípio tem
o poder de indicar o presidente, cabia-lhe
sentir e medir a tendência e a preferência
de um plenário de mais de 400 votos. En-
tretanto, não o quis fazer e colocou-se me-
diocremente nq situação de ser derrotado no
momento da votação.

E' claro que, mesmo querendo presti-
irar o PSD em sua condição de bancada
maioritária, a Câmara não pode curvar-se
a uma decisãc que prestigiou apenas capri-
chos de minoria. Tanto não node que, de-
cidindo o sr. Peracchi Barcelos retirar seu
nome da disputa, imediatamente tiveram
início — e encontraram clima e ventos fa-
voráveis — articulações para a escolha de
iaitro nome, mais representativo do pensa-
n-ento da maioria.

Não é a primeira vez que isso aconte-
te e o próprio sr. Mazzilli só se tornou pre-
sidente da Câmara na crista de um movi-

mento semelhante. Tão sensível para todas
as sutilezas da atividade política e da vida
parlamentar, o sr. Mazzilli deveria perce-
ber que seu prazo se esgotou e o momento
exige renovação. Se o' tivesse percebido, po-
deria afastar-se a tempo de evitar uma der-
rota hiuriilhante.

A presidência da Câmara não deveria,
nunca, depender de lutas como as que se
travam atualmente. Quando o PSD, maio-
/ia desde a Constituinte de 46, teve esco-
lhas felizes e sintonizadas com o pensamen-
to da Câmara, suas decisões nunca foram
contestadas ou enfrentadas, a não ser por
uma insignificância de divergências pes-
suais. Mas agora, supondo que enfrentava
uma ameaça — que não houve — o parti-
do majoritário quis hostilizar o presidente
da República e, sem perceber, partiu para
a autoflagelação.

O sr. Ranieri Mazzilli criou muitas
arestas em seu longo reinado* não própria-
mente as arestas da afirmação da autori-
dade do cargo, mas as da luta pela perma-

Duas interpretações
Jau

PEDRO DANTAS

. Há quem esteja inter-
pretando a indicação do
sr. Ranieri Mazzilli para
a presidência da Câmara,

j pelo PSD, não obstante o

| veto oposto ao seu nome,
| cm nome da Revolução,
| como o resultado de ma-
j quiavélica manobra da
poi ítica revolucionária,
que desejaria o sr. Maz-
zilli candidato, para me-
lhor derrotá-lo no pleito,
livre como ficou para
apresentar e apoiar ou-
tra candidatura.

Não nos.parece boa,
parece-nos m e 1 a n eólica
essa elaborada in ler pie-
fcição. Afinal, o invocado
maquiavelismo revolucio-
•hário, o espetáculo da
Revolução a jogar fis cris-
tias com o PSD, usando
as mesmas táticas em que
se notabilizaram os mais
Conhecidos líderes desse
partido, seria, positiva-
mente confrangeclor Fá-
2*)- uma revolução para
vencer por estratagemas
e. manhas a eleição para
a Mesa da Câmara, seria
life matar qualquer entu-

siasmo e liquidar as últi-
rnas esperanças.

Esperemos que os fa-
tos não venham a confir-
má-to Antes, mil vezes,
admith nma efetiva der-
rota política, perfeita-
menlc corapreeusível, e
até previsível, desde que
a Revolução aceitou a lu-
ta no terreno e coro as
armas da encolha do ad-
versáno Perder, cum
essas armas e nesse terre-
no, até não fica mal à
Revolução, -'orno Hcaria
o recurso aos mesmos
métodos e ardis, numa
pessedização de todo
inadmissível.

A rterrota tem explica-
ção num assomo de va-
lentia dos políticos do
majoritário, capacitados,
já, de que a Revolução,
no Governo, não é de
nada, limitada ao papel
que convencionou desem-
penhar até o fim. Nesse
caso, a escolha de candi-
dato contra as preferén-
cias governamentais não
dode ter conseqüências,
porque Governo é Govêr-
no, Câmara é Câmara e
partido é partido. Nem

seria descabido acrescen-
tar que um gato é um
bicho.

Cada um, portanto, na
esfera das suas atribui-
ções e competências. Já é
muito que algum depu-
tado, dentre os que esca-
param pela tangente à
aplicação do art. 10° do
Ato Institucional, não te-
nha manifestado a inten-
Ção de oferecer denúncia
contra o presidente da
República, por tentar
exercer pressão sobre o
Congresso, atentando coii-
tra a independência dês-
se Poder. Em termos
constitucionais, a iniciali-
va é mobjetável. E não
é o Governo que timbra
em colocar essas e outras
questões análogas em têr-
mos estritamente consti-
túcionais? Não é o Govêr-
no que quer provar pelo
exemplo que lhe falece,
de todo o mínimo de yo-
cação para o exercício
discricionário do Poder?

Pois não teria de que
se queixar, se o Congres-
so lhe decretasse o "im-
peachment". Para que es-
ta idéia fôsse considera-

da, inteiramente abstrusa
e iora de vida e termos,
seria necessário (e sufi-
ciente) que o Governo se
sentisse e se apresentasse
como aquilo que se supti-
nha que fôsse: um Govêr-
rio revolucionário, repre-
sentante de uma ordem
que pode revalidar a
Constituição— na parte,
presume-se, em' que não
colidisse com os objeti-
vos da Revolução. Se ti-
vesse revalidado também
os outros, estaria consa-
grando um pacto de mor-
te ("eu le maio, primei-
ro, e me suicido em segui-
da") e não uma revolu-
ção.

Esta concepção das coi-
sas, porém, é excessiva-
mente lógica para preva-
lecer sobre a ordem na*
tural da política. A or-
dem natural da política
oscila entre a reeleição'
do sr. Ranieri Mazzilli,
contra o veto do Govêr-
no, e o maquiavelismo
das soluções engendradas
para erigir a Revolução
num processo de suces-
são legítima. Entre essas
alternativas, a interpreta-
ção se balança.

MUNDO VASTO, VASTO MUNDO

mi
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The Ecommist observa
qüe, após vinte anos de co*
lapso, a política externa ja-
ponêsa está emergindo das
sombras. Na visita ao pre«
eklèrite Johnson, a 15 de ia-
fieiro do mês passado, o
Primeiro-Ministro Sato sus-
tautou firmemente a opi-•flião de que o Japão deve
fortalecer os seus laços eco-
nômicos e culturais com a
China continental.

Mas Lso não se limita ao
Simples desenvolvimento cie
trocas comerciais. Sato insis-
tiu sobre "uma visão asiáti-
ca" dos assuntos asiáticos,
e é sua convicção de que o
seu país pode desempenhar
nau papel útil entre os mun-
dos comunistas e não-comu-
nistas, dando-lhe uma fun-
ç5o mediadora no Pacífico.
Com a nação industrial-
mente mais poderosa na
Ásia, o Japão precisa de
m orçados asiáticos. Mas,
com relação ã China, sepa-
ra a edóia das relações co-
merciais da das relações po-
Jjticas, embora para a Chi-

na o ideal é que o Japão es-
colha entre Pequim e For-
mosa.

Logo a seguir, o Ministro
do Exterior japonês, sr. Shi-
ina, visitou Londres, tendo
ocorrido rumores de que
sua viagem se prende ao de-
sejo de mediação na dispu-
ta entre a Grã-Bretanha e a
Indonésia, a respeito da Ma-
lásia. A revista não acredi-
ta que Sucamo esteja inte-
ressado em negociações sé-
rias, mas vê no gesto japo-
nês uma atitude construtiva"c o desejo de ter uma po-
lilica externa proporcional
à sua força real no Paci-
fico".

Enquanto isto, as estatís-
ticas revelam grandes reali-
zações japonesas. A produ-
ção de aço cresceu dc oito
toneladas em um ano, pas-
sando 31.5 t em 1963 para
29,8 t em 1964. "Isto não
parece muito — comenta a
publicação — porém é o
mais elevado aumento de
produção cm qualquer in-

dústria do aço, exceto o au-
mento maior dos Estados
Unidos, que jamais foi con-
seguido em um ano só, e que
levou o Japão à, terceiro
produtor mundial de aço,
acima da Alemanha Oci-
dental".

Por qualquer medida, o
aumento é surpreendente. O
Japão produz muito mais
aço do que os seis países do
Mercado Comum Europeu
juntos há onze anos. Desde
1958. aumentou sua produ-
ção numa quantidade maior
do que toda a produção bri-
tànica dc aço em 1964.

E o comentário prosse*
gue: "Acontece freqüente-
mente que os acontecimen-
tos de significação são subes-
limados porque se espera
por acontecimentos maiores
que necessariamente não se
verificam. Levaram-se déca-
das no século XIX para
descobrir que a Revolução
Industrial podia ser ainda
mais importante pa:a o
mundo do que a Revolução
Francesa. A França estava

ainda sendo desprezada co-
mo o país doente da Euro-
pà quando a Quarta Repú-
blica moribunda gerou uni
país moderno para o presi-
dente De Gaulle como ins*
trumento de sua atual po-
] ítica. E agora todos estão
olhando para a China, en-
quanto um país comparati-
vãmente pequeno ao lado
do gigante está. quase sem
ser notado, realizando pro-
dígios O lapão ultrapassa
a Alemanha Ocidental na
produção de navios, ele-
tricidade, tecidos, veículos
comerciais e também aço,
ainda que a Alemanha es-
teja à frente em automó-
veis de passageiros, car-
vão, cimento e comércio
externo. Dada a sua taxa
de crescimento, o Japão de-
ve em breve ser econômica-
mente a terceira potência
mundial ou a quarta, se o
Mercado Comum crescer
para scr uma potência por
si mesma. Éste também po-
deria ser um fato político
da maior importância".

nência nele. Por isso, suas atitudes rara-
mente são as da Câmara e sua representa-
ção é apenas uma figura legal sem conteú-
do de autenticidade. Quando quase toda a
Câmara vê isso e concorda em que é neces-
sário renovar, o PSD é levado, num proces-
so de ostensiva chantagem política e senti-
mental, a ceder ao homem que já não o re-
presèntá.

Os observadores mais argutos e expe-
rentes vêem na decisão da bancada do PSD
o canto de cisne do presidente da Câmara,
uma última homenagem involuntária de
; eus companheiros de partido Por ser um
candidato sem sentido numa câmara extre-
marnente sensível e exigente, o sr. Mazzilli
parece condenado a um fim melancólico.

Talvez o sr. Mazzilli venha a atribuir
sua derrota ao presidente Castelo Branco.
Mas estará redondamente enganado. O pre-
sidente, se fêz alguma coisa, foi manifestar
uma opinião — o que nâo lhe pode ser proi-
b*do numa função essencialmente política.
Quem articula a derrota do sr Mazzilli é o
próprio sr. Mazzilli

O grande desafio
A noticia de que o

Executivo já ultimou
grande parte do seu pia-
no de reformas, a .ser
apresentado em março uo
Congresso, não pode ser
posta em dúvida sem mais
aquela pelos eternos cé-

.ticos da eficiência dos
governos no Brasil. Isto
porque, eni menos de um
ano, a Revolução no po-
der tem dado provas so-
bejas de produtividade e
espírito público, inormen-
te na área do Executivo,
que encaminhou ao mes-
mo Congresso diversos
projetos c emendas do
maior interesse social. A
reforma agrária, a maioria
relativa para eleições pre-
sidenciais e a coincidên-
cia de mandatos figuram
entre as medidas aprova-
das. Em outros setores,
como o da vida partida-
ria, também a ação do
presidente da República e
.sua assessoria tem-se fei-
to notar, a exemplo do
envio, para o exame dos

partidos, dos anteprojetos
da Lei Eleitoral e do Es-
tatuw dos Partidos, ela-
boiados com a participa-
ção do STE.

A v?'.sí« desse curto mas
operoso passado, não fui
como duvidar de que o
Governo revolucionário
venha a desencadear uma"blitz" de mensagens re-
levantes à Câmara e ao
Senado, a partir do pró-
xtmo mês. Desde a refor-
ma administrativa, a cria-
çúo de juízos federais de
primeira instância, o au-
mento do número de mi-
nistros do Supremo, a re-
gulamcntação do direito
de greve, a democratiza-
ção do capital das emprè-
sas, até as ciladas refor-
mas eleitoral e ilo esta-
iÜtò partidário. Pauta de
trabalho que representa-
rã um grande desafio aos
parlamentares. Assim co-
mo o Congresso testa diá-
riámente o Executivo,
êste passará, de março ehi
diante, a testar o Con-
gresso.

Complicação progressiva
Quando o. Conselho

Nacional de Economia
divulgou sua tabela sim-
pliíicadora dó cálculo dos
aluguéis regidos pela [ no-
va Lei do Inquilinalo, lo-
catários e locadores pen-
sarutn que a monstruosi-
dade aritmética aprovada
no Congresso havia sido
reduzida às modestas pro.
porções dc urna tabuada
de multiplicação. Hasta-
va localizar o mês e o
ano do início do contra-
to c multiplicar o fator
relativo a êsses dados,
constante da tabela, pelo
aluguel de então.

Agora o mesmo CNE
anuncia, para muito bre-
ve, uma nova tabela, com
os índices de correção
monetária referentes a
dezembro e janeiro. Tro-
cado em miúdos, temos
que os aumentos de alu-
guel serão maiores que os
assinalados na primeira
tabela, a qual nâo compu-
sou os percentuais do
custo dc vida nos dois úl-
timos meses. Pelo visto,
a simplificação do CNE
começa a complicar-se.
Praza aos céus que não
atinja o grau de compli-
cação dos cálculos ctrigi-
nais da Lei.
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Lei/ão
Meus amigos, nós te-

mos uma rosa.
Não nasceu de todo.

É um botão.

É vermelha.

Tem, por enquanto,
dez pétalas em forma-

ção. Nao sabemos s*-*,
no iuturo terá mais.

Os espinhos nós já
tiramos. Cortamos com

gilete. 
'/:

Mas conservamos as
folhas. Verdes, é claro,
Ainda estão molhadas
com um pouco de or*
valho.

A haste não é gran-
de. Com um pouco de
esforço ela cabe no
bolsinho de cima do

paletó.
A rosa não é como

as outras. Basta ser
uma rosa, que já *em

seu valor. No entanto,
a nossa rosa tem um
nome.

Joana.

Quem já teve uma

rosa chamada Joana?
Além disso, ela fala.

Quando nós a ¦ co-
hhecemos, estávamos
dormindo. Ela deixou
cair uma gota de orvo-
lho e pediu: — Eu que-
ria ter um jarro.

Joana nem era rosa,
só um botão. Estava
nd rua, triste e perdi*
da. Esquecida, quase
pisada.

A gente passava,
olhava e não via. Se*

guia o caminho, indi*
ferente.

Nós achamos a rosa.

Não tínhamos jarro,
lhe demos o bolso. E

mais: lhe demos um

nome.

Joana agora está
aqui. Bem tratada. Ale

gre. Perfumada. Mas

ainda pensa no jarro.
Não se trata de luxo.

Joana nos falou que
nós não devemos ter

vergonha de andar

por aí com ela 110 bôl*
eo. Além disso, ela está

feliz, muito feliz.

Como os senhores

sabem, nosso barraco

lá no morro é muito

feio e nós não temos
- dinheiro para comprar

um jarro. Joana, afinal

de contas, é uma rosa

Barraco não é lugar de

rosa.

Por isso, nós ofere*
cemos Joana, uma ro*
sa sem espinho.

Quem vai querer?
Ven ham depressa.

Afinal de contas, g***fm*
to tempo dura uma
rosa?
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DEPUTADOS ACHAM ELEIÇÃO DIFÍCIL j

GUANABARA

Líderes reunidos
defendem eleição

Líderes dos partidos que integram o "Comitê
Interpartidário" voltaram a se reunir para anali-
sar o problema das eleições e particularmente a si-
tuação na Guanabara.

Embora seja voz comum a necessidade de uma
campanha popular de âmbito nacional, que mobili-
ze todos os setores cia vida brasileira cm tôrno das
eleições diretas em 1965, o pensamento geral dos
parlamentares é que essas eleições não se realiza-
rão. Após os repetidos pronunciamentos da presi-
dência da República e de políticos ligados ao Pa-
lácio Alvorada, tem-se como quase certa a apre-
sentação ao Congresso da fórmula indireta ou pror-
rogação de mandatos dos governadores.

Mesmo assim, deputados da Guanabara acham
que vale a pena trazer o povo às ruas e discutir o
problema com as massas, alertando-as inclusive,
para as conseqüências que advirão ao processo po-
lítico brasileiro da não realização de eleições. Con-
tam para isso com Donderáveis setores das Forças
Armadas, que se têm declarado pelo não continuís-
mo, repudiando a tese de que "a revolução seria
derrotada numa consulta às umas".

Na última 1-eunião do "Comitê Interpartidário
Pró-Eleições em 1965", realizada no Palácio Pedro
Ernesto e presidida pelo deputado Roberto Gon-
çalves Lima. presidente do movimento, ficou acer-
tada a realização de uma sessão pública, no pró-ximo dia 9 cie março às 17 horas, em local ainda
por ser escolhido. Essa sessão seria uma forma de
se compensar o comício geral, anteriormente pro-gramado, e que não chegou a se efetivar. 0 comi-cio, além de poder ser interpretado como uma pro-vocação, dificilmente conseguiria a autorização dosecretário de Segurança do Estado.

O manifesto do comitê, pregando a necessidadede eleições diretas, ainda êste ano, e que está sen-cio rcdisido seria apresentado ao povo, como a pa-lavra de ordem do "Comitê".
Resolveu-se também convidai para falar na

sessão um intelectual de reconhecido prestígio -
que defende as mesmas idéias expressas no ma-
infesto do Comitê. Embora ainda não se tenha
acertado o nome do convidado, é bem provável quea escolha recaia sôbre o professor Alceu dc Amo-
roso Lima.

O objetivo do "Comitê Interpartidário* é agiu-tinar no momento, todos os setores que defen-
dam as eleições. Embora integrada, em sua maio*
ria, por partidos oposicionistas ao governo do Es-
tado. o "Comitê Interpartidário" na nota oficial
que distribuiu à imprensa, frisa que "estão convi-
ciadas todas as forças vivas da nação", para parti-cipar do. encontro.

Isso deixa claro que o movimento deseja inte-
grar em sua luta a UDN. na sua parte que segue
a linha do governador Carlos Lacerda, no tocante
às eleições já que -Agora se tra-1 de defender um
patrimônio comum cuja sustentação interessa <«
todos os partidos, independentemente de suas
orientações políticas c doutrinárias.

Mesa diretora

Os secretários do Eslado, Cálio Borja e Raul
Brunini man tiveram demorada palestra com o
deputado Everardo Magalhães Castro, tratando do
problema da Mesa >iiretora na Assembléia Legisla-
tiva. Por sinal, o movimento de parlamentares no
Palácio Guanabara, nestes últimos dias, tem sido
inusitado.

Segundo informações, o governador determinou
no seu líder o reinicio das negociações, em face da
reviravolta para a presidência da Mesa, já que exis-
te um movimento, fortemente apoiado disposto a
reeleger toda a diretoria presidida pelo deputado
Vitorino James.

O secretário sc_« pasta, sr. Raul Brunini, can-
didato do govêmo à presidência da Assembléia, ne-
gou-se até então, a comentar a nova situação. Sa-
be-se. entretanto, que o governador está disposto a
fazer concessões aos deputados rebeldes na UDN,
para conseguir a eleição do seu candidato.

Fontes ligadas ao gabinete do governador in-
formaram também que o sr. Carlos Lacerda decla-
rou ao deputado Edson Guimarães, presidente re*
gional da UDN que não conte com êle, governador,
para eleger-se presidente da Mesa O deputado Mac
Dowell Leite de Castro, da UDN e também candi-
dato já fora vetado anteriormente, pelo governa-
dor. Enquanto isso o sr. Eugênio Sigaud, secreta-
rio de Justiça, aconselhou o sr Carlos Lacerda a
suspender imediatamente, o pagamento dos 623
panamenhos nomeados ilegalmente para cargos na
Assembléia Legislativa.

"j

No mesmo instante em que chegava, de Brasília, a
notícia do veto do presidente Castelo Branco ao sr. Ranieri
Mazzilli para as eleições da Mesa da Câmara dos Deputados,
na Guanabara os líderes dos partidos que integram o "Co-

mitê Interpartidário" voltaram a reunir-se para estudar o pro-
blema geral da realização de eleições, inclusive na Guana-
bara. Os deputados, que já de monstravam seu pessimismo
na eficiência da campanha de mobilização popular em fa-
vor das eleições, chegaram à conclusão de que, com mais
essa interferência da Revolução no processo normal das
eleições, dificilmente haverá eleições diretas em 1965. As
atenções concentram-se, assim, nas eleições para prefeito de
São Paulo, cujos candidatas deverão contar com o apoio dos
"cobras" da política nacional no seu "rush" final de propa-
ganda. Em Minas a preocupa ção é toda do PSD em não per-
mitir a aprovação do projeto que prorroga os mandatos, e
cujo principal interessado é o sr. Magalhães Pinto.

SÃO PAULO

'Cobras' auxiliam
sucessão estadual

MINAS GERAIS

.

(Da Sucursal) — Anuncia-se que os "co-
bras" da política nacional virão participar da
campanha sucessória paulistana. Virá a cúpula
pessedista, em socorro do candidato Auro Moura
Andrade. A liderança trabalhista, para ajudar o
candidato Lino de Matos. Próceres janistas, para"dar uma mãozlnha" ao brigadeiro Faria Li-
ma. E o governador Carlos Lacerda para cola-
borar com o sr. Paulo Egídio.

Convocação da AL , •

0 PR tem requerimento com número re-
gimental de assinaturas e vai convocar extra-
ordinariamente a Assembléia Legislativa, para
o exame específico de dois assuntos: a crise
dos delegados de Policia e a impugnação, por
um juiz de Santos, da candidatura do depu-
tado estadual Esmeraldo Tarquinio, do MTR, a
prefeito daquela cidade. O juiz baseou a sua
decisão no fato de o deputado e.star envolvido

em greves. Quanto à circunstância de não
ter tido êle o seu mandato tocado pelo Ato Ins-
titucional. explicou que isso não vale como ar-
gumentação favorável, de vez que como depu-
tado eleito, tinha êle "direitos adquiridos". O
sr. Esmeraldo Tarquinio, eni entrevista à im-
prensa, está lembrando ao juiz uma centena
de deputados, vereadores, governadores, prefeitos
e senadores que, com mandatos eletivos, foram
cassados.

Contra anuidades
Os alunos da Escola de Engenharia Mauá,

estão reunidos em Assembléia Permanente, es-
tudando a possibilidade de decretação de greve
geral de protesto contra o aumento das taxas
e anuidades escolares. O "slogan" do movimento
seria: "Instrução não é Indústria".

Bidault calado
Não foi possível obter qualquer palavra do .

sr. Georges Bidault, ex-"premier" francês, asi-
lado em Campinas, em face da advertência que
lhe fêz o Itamarati, quanto às suas atividades
públicas. O político francês retornou, súbita-
mente, ao silêncio. Informa-se, contudo, que
acaba de enviar a Paris, por correio secreto,
originais de um livro, escrito em Campinas, de
violento ataque ao presidente De Gaulle.

Sessões extras
para prorrogação

DA SUCURSAL —, O projeto que prorroga os
mandatos em Minas, teve, ontem, sua tramitação
acelerada na Assembléia Legislativa, com a convo-
cação das sessões extraordinárias noturnas, feita
pelo deputado João Bosco Mui*.-. Lago, da UDN,
destinadas exclusivamente à apreciação da mate-
ria. A proposição, tomo se esperava, sofreu obs-
trução da bancada pessedista, que está preparam»
do uma série de emendas a serem apresentadas ao
projeto, forçando, assim, a sua t.emessa para a Co-
missão de Justiça. Com isso, os oposicionistas - ga-'
nham precioso tempo, não o suficiente, entretanto,
para impedir a aprovação final da tese prorroga-
cionista. De qualquer forma, a posição da bancada
do PSD, reforçada pela última rota oficial, emiti-
da quarta-feira, serve como uma arfdvertência ao sr.
José Maria Alkmim, que para agradar ao seu mais
recente aliado, o governador Magalhães Pinto, an-
dou deitando falação nos primeiros dias desta se-
mana, afirmando que o PSD nacional não teria ou*,
tro recurso senão caminhar para a tese defendida
pelo governador mineiro. A bancada, num arroubo
de independência, contestou, firmemente, essa po-
sição. E passando das palavras à ação, apertou, ain-
da mais, o cerco obstrucionista em tôrno do dis-
cutido e controvertido assunto. Círculos parlamen-
tares no entanto, acreditam que, com as extraor-
dinárias, o bloco governista aprovará, facilmente,
a importante proposição. Com ou sem obstrução.

Bilac para presidente
O deputado Bilac Pinto voltou a ter seu nome

cogitado para a presidência da UDN mineira, de-
pois que fracassaram várias tentativas de união
das duas alas divergentes cm tôrno de um candi-
dato comum, Segundo os que pr jpugnam pela can-
didatura do atual presidente nacional do partido,
a sua presença à [rente do diretório mineiro seria
bem recebida tanto por Magalhães Pinto como pe-
Io governador Carlos Lacerda, com o que estaria
pacificada a hoje mais dividida e tumultuada uni-
dade regional do partido brigaJeirista. Fortes se-
tores da UDN mineira' aguardam somente a che-
gada ao país do deputado Bilac Pinto para oficia*
lizar sua candidatura.

BRASÍLIA
Mauritônio Meira

GB forma bloco \
e veta Mazzilli

BRASÍLIA — O presidente Castelo Branco
estabeleceu as linhas básicas de formação de uni
Bloco Parlamentar Revolucionário para servir de
suporte à Revolução dentro da Câmara Federal
e, logo em seguida, comunicou formalmente ao
PSD que a reeleição do sr. Ranieri Mazzilli era"inaceitável" — uma vez que o parlamentar ban-
deirante estaria "envolvido pelos contra-revolu-
clonários". As conseqüências imediatas das duas
ações foram atividades febris nos setores diver-
gentes do Congresso (Mazzilli e antl-Mazzilli),
traduzidas em reuniões e mais reuniões durante
todo o dia político de Brasília. Por fim, no mo-
mento em que informamos, perdura o impasse:
Mazzilli é Inaceitável para a Revolução e o veto
presidencial é inaceitável para o.PSD, sobretudo
para o seu candidato que resiste às pressões pararetirar sua candidatura.

Em resumo, é êste o quadro geral da si-'tuação politica como se apresentou ontem emBrasília:
— Das 8 às 10,15 horas, o presidente fêzuma reunião com 18 líderes ou representantesdos 7 maiores partidos com assento na Câmara.Disse-lhes que resolvera não mais se omitir nas!questões parlamentares, resolvendo estabelecei-:uma base parlamentar da Revolução. Isto é*dividir as águas, dentro da Câmara, separandoos deputados em revolucionários ou contra-revo-lucionarios^ O primeiro objetivo desse bloco sc-ria a eleição de uma "mesa revolucionária" paraclinglr os trabalhos daquela Casa. Todos os depu-tados que compareceram situam-se, numa linha:ae afmamento com a Revolução, de modo quea reunião foi quase um monólogo do presidente .Destacou-se, entretanto, o líder do PSP, Arnaldocerdeira, que poucos dias antes havia dito aopresidente sua disposição de votar no sr Ra-nien Mazzilli, em nome de São Paulo. Na reu-mao, entretanto, o líder ademarista declarava quorecuava dessa posição, no caso de o Bloco Parla-mentar não circunscrever sua ação ao mero epi-sodto de eleição da Mesa, mas pretender ser uminstrumento de ação política de longo alcance— Meia hora depois, o presidente CasteloBranco recebia, a seu chamado, o Alto Comandodo PSD: José Maria Alkmim, Amaral Peixoto,Martins Rodrigues, Filinto Muller e Benedito Va-ladares. Disse ao grupo que deseiava "fazer-lhes

uma comunicação de sua importância": a Re-volução não aceitava a indicação do r,r. RanieriMazzilli e em nome das forcas que apoiavam ogoverno tinha o dever de lutar no sentido deimpedir a reeleição do deputado bandeirante.Disse que, pessoalmente, nada tinha contra o par-lamentar, mas atendia que êle passara a ser um"instrumento da Contra-Revolução", razão por-que seu dever era impedir sua recondução. Não
pediu nada, Procurou mostrar-se cordial comcada um dos presentes, lembrando até passagensde suas vidas que lhes inspiraram respeito. Sò-
mente se mostrou irritado quando houve um
comentário sôbre noticias dos jornais, de que a
Revolução havia sofrido duas derrotas: com a in-
dicação de Mazzilli e com a --eeleição do sr. Dou-
tel de Andrade.

— Do Palácio, os pessedista* se tránsfç-
riram para a residência do sr. Amaral Peixoto,
onde o sr. Mazzilli. convocado às pressas, foi
posto à par dos acontecimentos. Reação de Maz-
zilli: a) — como presidente da Câmara, cabia-
lhe o dever de evitar a ingerência do poder éx-
terno na eleição da Câmara; e b) — como can-
didato do PSD, entregava sua candidatura ao
partido, considerando, entretanto, que caberia à
direção partidária levar .seu nome ao Plenário,
uma vez que havia, na véspera, recebido uma vo-
tação que "excedera à sua expectativa". Reação
de Amaral: convocar o Diretório Nacional do
Partido para com êle dividir a carga emocional da
comunicação presidencial.

— Horas antes, ao pressentir as nuvens ne-
gras. o sr. Amaral Peixoto manteve com o líder
petebista Doutel de Andrade um encontro, pro-
pondo um acordo de resistência, "para êsse epi-
sódio da Mesa", logo aceito. Mazzilli, convocado,
disse a Doutel que "o momento era de não se
poder perder um voto". "Então segurem os "bi-
gurrilhos" do P.SD" — foi a recomendação mor-
daz do líder petebista.

— Uma comissão de seis dos deputados
estiveram com o presidente reuniu-se no PDC
e elaborou o manifesto de formação do Bloco Re-
volucionário, estabelecendo-se que cada partidoindicaria três nomes para um conjunto dentro
do qual, hoje às 10 horas, se escolherão os can-
didatos aos diversos postos da Mesa, na "Chapa
Revolucionária". A UDN indicou, de saída, os sr:_.
Adauto Cardoso, Pedro Aleixo e Bilac Pinto
Este, em telefonema dos Estados Unidos disso
que "aceitava" a indicação de seu nome, posto a
par dos acontecimentos por deputados da área
lacerdista da UDN. (No Palácio do Planalto, o ge-neral Ernosto .Geisel disse, ao presidente: "Se V.
Exa. quiser, nós cerraremos fileiras em tôrno do
Pedro Aleixo). Os pessedistas deverão indicar
os srs. João Calmon, Antônio Feliciano (para des-
gastar Mazzilli na área de São Paulo) e Nilo Coe-
lho. :'
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BILAC ACEITA DISPUTAR COM MAZZILLI
Pelo telefone internacional', o deputado

Bilac Pinto, presidente da UDN, declarou em
Nova Iorque que aceita ser candidato à pre-
sidência cia Câmara c que retornará ao Rio
caso as forças revolucionárias adotem essa
solução. Havendo luta — disse — volta para
votar ou ser votado.

"Se fôr do interesse das forcas políticas
que apoiam a Revolução — acentuou — a
minha Candidatura ou a de qualquer compa-
nheiro passa a ser uma imposição. Estou
pronto pnra regressar imediatamente".

A palavra do presidente da UDN foi mais
um elemento a indicar estar declarada a guer-
ra ao sr. Ranieri Mazzilli e ao PSD. A decla-
ração de siucrra fora feita pela manhã, peln
próprio presidenle da República aos líderes
pessedistas, ao recebê-los em seu gabinete. O
sr. M.izzitli está velado pela Revolução.

A explicação oficia! do veto sc baseia na
necessidade de aprovação no Congresso ds-

uma série de projetos do interesse da Revo*
lução, muitos deles incidindo sôbre a mora-
lidade dos dinheirbs públicos, daí a impossi-
bilidade da aceitação de Mazzilli.

A observação que fazem os observadores
políticos é a de que teria sido muito mais
fácil para o governo derrotar o sr. Ranieri
Mazzilli se, np curso dos sucessivos encon-
tros* mantidos com os líderes pessedistas, o
presidente da República tivesse revelado a
existência do veto Afirmando sempre que o
problema da direção da Câmara pertencia
apenas aos deputados, o presidente deixou,
assim, que o partido majoritário escolhesse
o atual presidente da Câmara como candid.n*
to à reeleição.

Um outro fator que favoreceu a escolha
do sr. Ranieri Mazzilli foi à permanência da
candidatura do sr. Peracchi Barcelos. Afron-
tando desde o primeiro mstante. a direção
de seu partido, o deputado gaúcho conseguiu
reunir contra si a maioria pessedista, que

passou a apoiar o sr. Ranieri Mazzilli, por scr
a única ma.ieira de derrotar o outro candi-
dato. Não houvesse a can±idatura do sr. Pe-
rachhi Barcelos, sem dúvida, surgiriam os
focos dc descontentamento contra o atual pre-
sidente da Câmara e, possivelmente, surgiria
um outro nome para competir com êle, tal-
vez com maior possibilidade de vitória que
o sr. Perachh? Barcelos.

Deixando ser escolhido o sr. Ranieri Maz-
zili para, só depois, movimentar seu podero-
so dispositivo, a fim de tentar vencê-lo no
plenário, o govêmo pretende, de uma só vez,
derrotar o atua] presidente da Câmara e o
próprio PSD, repetindo a atuação feita parn
a aprovação da intervenção em Goiás.

Versão oficial
Apesar da declaração do presidente da

UDN, feita em Nova Iorque, uma fonte da
presidência da República revelava, na noite
de ontem, que o governo não se havia fixa-

do, ainda, definitivamente, no nome de seu
candidato à presidência da Câmara. Apenas
havia sido decidido em termos implacáveis;,
que o sr. Ranieri Mazzilli não será reeleito
mais uma vez e para isto o governo estava
disposto a tudo.

Disse, ainda, que o presidente não inter-
ferira antes no problema por julgar que o
PSD compreendesse a necessidade de cola-
borar com a Revolução. A escolha do sr. Maz
zilli demonstrara, uo entanto, que o partido
majoritário não correspondera à confiança
da Revolução. Não seria mais possível deixar
as decisões a seu cargo.

Ademar contra
O sr. Ademar de Barros recebeu com Ir-

ritação a notícia de que o governo vetara,
em nome da Revolução, a candidatura do
sr. Ranieri Mazzilli à presidência da Cama-
ra. O PSP, por sua determinação, votará no

sr. Mazzilli. Na tarde de ontem, o chefe da
Casa Civilfoi a São Paulo conferenciar com
o governador bandeirante.

Ainda anteontem, o presidente da Repú-
blica recebera, a sós, o sr. Auro Moura An-
drade, tendo estranhado, durante a palestra,
que .os jornais lhe atribuíssem atuação no.
problema da Mesa da Câmara. O atual pre-sidente do Senado saiu do encontro tranqüi-
Io e satisfeito com o diálogo mantido, revê-
lando ter encontrado o presidente--sereno, vol-
tado para problemas administrativos.

Ainda não se conhece, até agora, se tam-
bém o sr. Auro Moura Andrade receberá o
veto da Revolução para reeleger-se presiden-
te do Senado.

Missão no Rio
O deputado Oscar Correia veio, ontem,

de Brasília para o Rio. promover contatos rc-
lativos ao movimento anti-Mazzilli. Não deu
detalhes. HI '.ii
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Cinema Gláuber Rocha

Cinema novíssimo
O sr. JFlávio Tambellini, presidente-

do GEICINE (Grupo de Estudos dn tu-'
dústria Cinematográfica) anuncia medi-
das que visam o incentivo à pridução de»
filmes de curta-metragem. Os curta-
metragem, sé considerados de boa qua-
lidade por comissão especialmente de-
signada para isto, terão garantia dc e-xi-
bicão cm todo território nacional, rece-
bendo das bilheterias dos cinemas o
equivalente a dez poltronas poi sessão.
Esta medida permitirá que um curta-
metragem se pague com. a exibição, des-
de que lançado em um número razoável
de cinemas. É uma medida bastante po-
sitiva ainda que se tomada isoladamen-
te não solucione de todo os graves pro-
blemas vinculados a esta faixa de pro-
dução.

Para o grande jjúbiicu «. produção de
curta-metragens brasileiros? — especial-
mente documentários —* se resume no
s ü b-c in e m u comercializado de Jean
Manzon e congêneres. Ha uma lei que
obriga a inclusão de um complemento
nacional na programação dos cinema-*,
mas esta lei nâo tem nenhuni efeito prá *
tico - um -produtor só consegue colo-
car seu documentário em. circuito .st»
pagar ao exibidor para isto. Portanto fi-
cam limitados à exibição os docúmen-
tários di; cunho nitidamente comerciai,
documentários de propaganda direta
que as grandes empresas ent-crf.endain
a peso de ouro dos comerciantes e3ta-
belecidos no gênero. Estes comerciantes
— Jean Mamou Primo Caroonari etc
¦*-". são eméritos falsificadores da rea-
lidade e seus coloridos produtos só não

sáo responsáveis por distorções mais
graves na visão do mundo dos especta-

dores porque o que têm de burrice e
má qualidade n&o lhes garante um mi-
nimo de veracidade e aceitabilidade pa-
ra os maiores setores do público."

O documentário poderia ter outros
caminhos. A prática do documentário é
muito mais adequada para a formação
de realizadores e técnicos do que qual-
quer escola ou academia de cinema —
escolas ou academias conduzem invn-
riàvelmente a um cinema formalista e
esclerosado de noscença. podam a inven-
tividade dos aspirantes a realizadores •*»
enchem suas cabeça*s de rígidos concei-
tos construtivos. No documentário a pra-
tica alia-se à liberdade, é no entrecho-
que com a realidade que o jovem reali-
zatíor pode descobrir seu cinema Seni
os compromissos financeiros que on-
volvem a realização de um longa^me-
tragem, no documentário o jovem rea-
lizador está livre para experimentar-se
na técnica c na criação.

Foi no documentário ou em filmes
de ficção de curta-metragem que sc
experimentaram e se descobriram Glau-*-
ber Rocha, Carlos Dieguez, Leon Hira-
man, Paulo César Sarraceni, Joaquim
Pedro e tantos outros, os autores do nô-
vo cinema brasileiro. A medida tomada
pelo GEICINE se acompanhada de finan-
ciamento estatal e premiação por qua-
lidade artística do filme ciirta-metra-
gem, permitirá que uma jovem onda dé
realizadores faça o novíssimo cinema
brasileiro.

Interina

Fernando Pessoa FerreiraTeatro —
Um brasileiro no Copacabana

"A Perda Irreparável" estreiou quàr-
ta-feira, mas hoje é <*» espetáculo dedi-
cado à critica. A peça obteve o 2V pré-
mio (1 milhão) no concurso do SNT,
cuja comissão julgadora decidiu não
atribuir o primeiro prêmio. É o primeiro
trabalho da uutora, a mineira Vanda
Fabian, montado profissionalmente. E e
o primeiro texto de autor brasileiro
montado por Qj-car Ornstein, que pa-
rece ter ultrapassado a fase de gamu-
ção por sucessos baratos da Broadway.

Zienbinski é o diretor e também in-
terpreta um dos papéis. Os demais es-
tão com Henriette Morineau, que rea-
parece após longa temporada em Por-
tugal, Iracema de Alencar, Marília
Branco, José Augusto, Susana de Mo-
rais, Sousa Lima, Miguel Carrano e Re-
natinho Montalverne. Os cenários e os
figurinos sâo de Bela Pais Leme.

A diretora do Serviço Nacional deTeatro, sra. Bárbara Heíiodora, recebeutelegrama dos empresários teatrais cieSão Paulo, solicitando sua interferência
junto ao Presidente da República, paraque seja abolido o selo do IBGE, nos in-

gressos de teatro. Os empresários páulis-tas impetraram mandado de segurançacontra o Instituto Brasileiro de Geogrâ-ria e Estatística, que insiste em cobraro tributo, nos ingressos de teatro è circoOs empresários estão sendo multadosdiariamente, pois se recusam a pagaraquele selo. Argumentam que, se formantida a taxação, serão obrigados asuspender suas atividades.

A peça "O Vigário", de Rodolf Eíbii-chuth. voltou ao noticiário mundial,com a proibição, pela Prefeitura, deRoma, de sua apresentação na capitulitaliana. Abordando a perseguição na-zista, aos .judeus, antes e durante a IIGuerra; a peça acusa a Igreja Católicae, sobretudo, o Papa Pio XII, de ler-seomitido conscientemente diante dos cri-mes nazistas.
Recentemente, noticiei aqui a inten-cão de Antônio Albujanra, diretor do

grupo "Decisão",,de montar no Rio "O
Vigário", inaugurando o Teatro daPraia, em maio próximo. Consta que Al-bujanra já tem. inclusive, os direito da
peça. Considerando que na Itália e, an-
toriormente. na França, na Alemanha
e nos Estados Unidos *— paises onde a
barra é muito menos pesada — a peça
criou confusão, imaginem aqui, onde as
senhoras da Cande são muito mais elas.

Cultura Popular J. Ramos Tinhorão

Meninos de Seminário - (fim)
Provado que a bossa nova so é bosau

nova enquanto o fenômeno de depen-
dência da estrutura econômica brasi-
leira representa uma bossa nova (e ne-
cessaria) na marcha paru o desenvol-
vimento dentro da estrutura capitalista.
pode-se concluir que êsse maneirismo
musical urbano não representa a "músi-
ca, popular brasileira contemporânea",
como quer o Seminário da Universidade
de Brasília, mas apenas um momento e
um capitulo da música popular bragi-
leira.

Nes**e sentido, u que a, Universidade
de Brasília devia promover, com todos
os recursos, boa vontade e inteligência
com que pudesse contar, não era un»
seminário para meia dúzia de narcisls-
tas se debruçarem sóbre a própria alie-
nação, discutindo problemas do "hot" e
do "cool" em jazz. Devia era considerar
mie o Brasil amanhã será uma nação
altamente industrializada e exportado-
ra, inclusive clc cultura, e vai precisarde matéria-prima (essa mesmo que hoje
esbanjamos, deixando morrer esquecidos
os pioneiros do samba, dos desnflos,
etc.), c não vai encontrar nada reco-
Ihido, por que os meninos de Brasília
perderam tempo e energia discutindo
bossa nova.

Essa falta cie perspectiva histórica,
aliás, é a característica mesma dos mo-
mentos clc: conformação, que são os qut:a "inteligentzia" de um país se deixa
comunicar pelo pessimismo das elites, e
atribui às incapacidades-daquéle instan-
te determinado uma perenidade que não
existe. O que os meninos brasilienses
não estão lembrando, é que apôs essu
parada para tomar fôlego, a experiência
indica que o país lançado no desenvol-
vimento inicia, logo de imediato, uma
nova arrancada, e quem parou nos se-
minárícs sem saída ficou para trás. En:
História, a única maneira de estar pre-
sente é antecipar-se ao futuro.

•Uiu apelo deveria — ja agora —- seríelto ao professor Pompeu de Sousa, co-ordenaaor do Centro de Extensão Cui-tural da Universidade de Brasília, quepresidira as sessões do Seminário deMusica Popular Brasileira Contemporâ-nea. no sentido dc que não permita quese discutam bobagens como a evidencia-da naquele passo da Justificativa quefala em "total alienação do reglonaüs-mo gaúcho e da região centro-oestefrente ao movimento renovador damúsica popular brasileira".
Dr. Pompeu, essa é de tirar a. aliançada boca e dar uma gargalhada daquelas

de fazer voar papéis : — Ah! ah! ah'ah! ah! ah! oh! oh! oh! ob! uü.
Os meninos elevem estar se reienu-

do ao fato do gaúcho, mesmo os das
grandes cidades, Porto Alegre inclusive,
adorarem uma sanfona, o que a bossa,
nova considera muito chinfrim. Só nãoreparam que a influência da música"criolla" dos países de língua espanhola
do sul é multo mais explicável pela con-
tinnidacle territorial dos pampas e pelavizinhança da fronteira do que a do¦fass, que — essa sim - só se explica
pela entrega total, quase diríamos dc
pernas abertas, a uma cultura dlstan-
ciada por milhares de léguas de oceano.

E para terminar, meninada. Cuida-
do com essas expressões "aveludado dos
salões" e "retrospectivas meditações"',
isso cheira não a Justificativa de um
Seminário de Música Popular Brasilei-
va Contemporânea, mas a justificativa
de política econômica pelo professor Ro-
berto Campos. Um pouco menos de vi-
garice, ao menos em matéria de Cultura
Popular. Vamos lá, pessoal.

Depois de amanhã, voltaremos para
íalar do assalto à gafieira "Estudantl-
na" pelos meninos da Zona Sul do Rio
de Janeiro. Vocês vão ver só.

Dom Quixote
Maria Clara Machado às voltas com os

pedidos de encenação de suas peças infan-
tis, pelo i nun do a Tora. Os administradores
dos grupos escrevem pedindo preferência
e, en passam, metem o pau nos outros in-
teressados.- Me mostrou duas cartas goza-
díssimas, um falando mal do outro.

»i * *

Não sei se vocês sabem, mas Maria Cia-
ra tem sido representada na França, Itá-
lia, Holanda, Suíça, Yugoslávia, Espanha,
Estados-Uniclos e até na Rússia, isso pra
não falar nos paises latino-americanos. Há
pouco, num festival internacional em Ve-
neza, o "Pluft'' representou a França. E,
liá pouco também,-um pedido de encena-
ção na Suécia foi feito, nada mais nada
menos, que pelo Ingmar Bergman. Maria
Clara não faz por menos.* * *

Agostinho Olavo, chegou do Japão com
notícias do meu desenho roubado em To-

RIO noite e dia

Alienadas
quio. Foi um estudante quem roubou, fas-
chiado diante de coisa tão maravilho*
sa (!). Mas a polícia -togou e êle, arrepen-
dido, devolveu. E eu que já estava con-
tando com a indenização dos trezentos dó-
lares, fiquei a ver navios.

* * ¦:.¦

Abbe Lane, ex-espôsa de Xavier CÜgat
casou-se com Perry Leff. Xavier Cugat en-
trou com uma ação na Corte Suprema dos
EEUU pedindo cie volta a sua antiga cama
de casal. Seu advogado explicou: "— Xa-
vier Cugat não quer que outro homem
durma na sua cama. Sei que todos os va-
rões do mundo eslão solidários com éle".

it * •.'.-

Dentre as inúmeras melhoria.-, pelas
quais passou o "Royal Festival Hall"; de
Londres, orçadas em 1.500.000 libras es-
terlinas, inclue-se uma televisão operando
em circuito interno instalada no vestíbulo,
para que os retardatários (evidentemente

Napoleão Monus FreH

nao ingleses) possam assistir o espetáculo
já começado enquanto esperam o inter-
valo. . * * *

A louríssima Jacqueline Laurence con-
viciada pela TV Rio para participar de
suas coberturas durante o carnaval, entre-
vistando as personalidades estrangeiras
nos grandes bailes. Jacqueline, além dos
predicados artísticos e dos que Deus llie
deu, fala fluentemente oito línguas com
rim delicioso sotaque francês.

•j* •*• .>.

llidiü e Vera Saúer de grande almoço
amanhã na nova casa do Alto da Boa Vista

* í: •;.-
"Narciso em Tarde Cinza" e "Vigaris-

la Jorge" são os dois novos livros de Jor-
ge Mamner com lançamento marcado piamarço, no Rio. Fui convidado para ápadri-
nhá-lòs.na Feira dos Escritores.

E por hoje é só.

Mister Eco

Raimundo é mico e per ce vejo
Sob os auspícios da Em-

baixada o da Alia nç/à
Francesa, o famoso ex-
ploiarior Mareei isy-Sch*
wart vai apresentar terça-
feira pimima, no Teatro
iVfaison de France, a serie
de filmes, por êle reali-
zada c comentada- "In.
croyable Brcsil". Do pro-
grama, dividido em duas
partes, constam os seguiu-
tes documentários: As
Praias do Rio, O Estádio
do Maracanã, Mato Gros-
so e Oruoos. Os índios
Vermelhos do Alto Xin-
gu, Caçadas clc Arco e
Flecha. Dança dos Meina-
cos, As Jangadas dc Per-
nambuco, O Carnaval do
Recife. A Estrada Rio-
Brasília, Brasília Capital
da Esperança. As Oue-
das do Iguaçu, Amazonas
o Rio c o Mar. Os Se-

.jringüeiros; As Festas da
, Bahia e Procissão no

Mar. Início às 21 horas.

FIávio Cavalcanti le-
vou Carlos Manga até a

Literatura

presença do governador
Lacerda e a TV-Excél*
sior ganhou uni ardoroso
advogado. Que dirá disso
o epistolai coronel Bor-
ges? ? Recebi: "S M.
Joaquim Menezes. Rei do
Carnaval, convicki para
uma feijoada Real e-uma

• explicação necessária".
Vai ser amanhã na Ta-
berna da Ricarda c o po-
pular Seu Meneis prome-
tc mandar brasa.. ? Jor-
ge Ben anunciando, em
São Paulo, ciue, ainda
neste semestre, irá fazer
uma temporada em Paris
sob o patrocínio do Ita-
marali. A Casa de Rio
Branco precisa saber dis-
so. ? Quem fôr para Te-
resõpolis terá um grande
baile na segunda-feira
gorda do carnaval orga-
nizado pelo Clube Fazcn-
da Boa Fé. ? Uma das
fantasias com que a bem
nutrida Wilza Carla des*
filará no carnaval será
"Carmem Miranda". Um
peso que poderá destruir

o túmulo da "Pequena
Notável".

. •"Rui, o Humem e o
Mito", o livro-megatònico
de Raimundo Magalhães
Jr., continua a provocar
os seus estragos. O sr.
Osvaldo Orico (pai de
Vanja) já disse que vái'
responder a Magalhães
Jr. com outro livro, cha-
mado "O Homem e o
Mico", cujo título revela
inteligente vocação troca-
clilhista do autor. Surge
agora em Sãu Paulo o cs-
erjior Salomão Jorge e
avisa que não vai ficar
assim não. Responderá
lambem com um livro in-
titulado "Um Percevejo
ua Asa da Águia". De
mico ou percevejo, o li-
vro de Magalhães Jr. c"best-seller" ineontestá-
vel e já está no prelo a
sua segunda edição, sem
maiores preocupações /o-
ológicas.

•
Diana, a cantora des-

calça, será dispensada do

elenco de "Rio de Qua*
trocentos Janeiros", ero
junho, para que possa
excuisionar com o bale
folclórico . de Mercedes
Batista. Bem pensando,
não faz falta no "show".

O cineasta Roberto
Fatias vai filmar, para a
cadeia de televisão norte-
americana da CBS, os
bailes do Copacabana,
Municipal e Clube Mon-
te Líbano. A narração
em inglês será feita por
Hilton Gomes. Um tutu
firme. ? "Os Quindins de
laia" e firmas comerciais
de Ipanema vão promo-
ver amanhã uma festa de
congraçamento entre as
Administrações Regio-

nais de Copacabana e La-
goa, com os quitutes fa-
niosos da Tia Otacília.

Quinta-feira da próxi-
ma semana será realiza-
do na boate Plaza cio Bai-
le das Tremcndonas pa-
ra a eleição da "Pombi-
nha do Quarto Centena-
rio". Não sei que diabo
6 isso não.

Se eu patrocinasse ai-
gum "comercial" na te.
levisão protestava e não
pagava as garotas propa*
ganda (garotas, barba-
dos e provectas \enho-
ras) que não decoram os
textos dos anúncios Não
é justo que um trabalho
geralmente bem pago não
mereça respeito desses
profissionais, quase todos
de olhos pregados na"dália" ( o texto penda-
rado na câmara ou nou-
tro lugar qualquer),
quando deveriam fazer a
mensagem de olhos fixos
e enfáticos no espectador.
O Canal Dois pode or*
gulhar-se de possuir a
maior cultura dè "dá*
lias".

•
Conta-se que quando o

sr. Guilherme Silveira ga-
nhou lim quadro de pin-
tura da autoria do gover*
nador, exclamou entusias*
mado: '%' à Bangu!".
? E no mais é que
ESTA M O S C O M A
PANAIR

Hélio Pólvora

No melhor capitulo de "Compromisso Lite-rário" (Livraria São José, 1964) —melhor por-que o tema tratado de forma sintética se esgota
em todos os seus contornos -—. Fábio Lucas
propõe uma nova estética, que seria o compra-
misso literário do escritor nüo apenas com oespirito de sua época, mas também com a roa-
lldade do quadro social, com a "verdade tr.u:-
sitória" a que se referira Mário de Andrade.
O objetivo seria dar à literatura uma conseievi-
cia nacional, a fim de que ela se constitua,
também, num "dos instrumentos dc afinriãijâd
cio grupo social".

Uma atitude oposta ao escaplsmo, à Hümseburnea" de uma arte burguesa sem saída, pra-tieada em nações avelhantadas, e que em ne-
nliuma hipótese poderia servir de modelo paraa arte de uma nação em desenvolvinu mo. se-
nhora de teclas as suas potencialidades e cor?
a proa indicando o futuro. Fábio T.vicns assim
expõe o problema: "O espectro da guerra lm-
pede que elas fas nações amadurecidas) assr.-*
mam projetos audaciosos para o futuro e tíecl-
soes substanciais para uma. rèprganlaaQão da
vida. Por isso, essas nações segregsrain uma
filosofia e uma teoria literária íricdínpaíiveis

Compromisso (II)
com os propósitos dos paises novos, que teu-tara romper o casulo para empunhar o con-trõle da própria existência. Toda sorte dc esc&-
pismo c de soluções abstratas para a matéria'literária representa o.aprisiouamento do er$A-
rito, a recusa dos problemas humanos e, sobre-
tudo, uma profissão de íé na Incapacidade ena-
dora do homem".

A tese tle Fábio Lucas não e nova — Sten-dhal, por exemplo, dizia que o romance tíeve
ser um espelho que, transportado ao longo deum caminho, reflita ao mesmo tempo a.Jama
e a beleza circundante —, mas constitui umavariação do compromisso literário pregado pelos,existencialistas, sem os propósitos unlversalis-
tas destes, porquanto pára Fábio Lucas •,). f*rtc• é nacional. Por que — pergunta o critico minei-*o — "haveremos de optar pela tese das nn-
ções que se deixaram pc^ar mira beco sem saída
e queimar com elas incenso às tristezas terrenas,fi melancolia universal, uo destino irremediável

do homem para a angustia metafísica ?".
No capitulo que ainda nos resta examinar"en passant", Fábio Lucas trata de poesia. R*-

conhece que a distancia entre a elite e o povo— um problema político — faz com que o ar-

tista só consiga dialogar com uma 'elire¦'*. Sisieabismo é mais profundo na poesia, que se re-
, ílete ntees.-.àrlamente através tío poeta comei aluz através do vital - dai a propensão de cer-t,os poetas paia o exagerado isolaciomsni.. paraínteriorizaeão crescente, coisa que /irros com-batendo, ultimamente, aqui nesta cõúuíh. a
propósito de formas concretas e para-concrètásde poesia. A posição de E'ábio Luca.- pode serassim resumida: o concretism.**, "oue tivera hintuição da novidade sem localizá-la no con-texto nacional", resolveu dar ti "pulo parfei-pante", atualizando-se Ideolúgicumente, masnão saltou ainda para a sintaxe. O critico prevêa possibilidade de "um diálogo" proítindó en-
tre o grupo concretista e o grupe "que defende
uma literatura nacional".

Vale a pena ler "Compromisso Literário",
de Fábio Lucas: é um livro que agra idéias p
problemas e propõe fórmulas — visão dn um
Jovem escritor engajado nas corrente? rrmls di-
námlcas da estética contemporânea.

Knderèço para remessa de livros : Barata Pi-
beiro, 269-003, Copacabana.

Artes Antônio Bento

Sáo várias as tendências da pintura moder-
na na Iugoslava. A arte de caráter primitivo
constitui uma forma especifica da pintura fi-
guratlva. O fundador dessa corrente foi o pin-tor de Zagreb, Krsto Hegedusic, que estimulou
e orientou o trabalho dos pintores camponeses
da aldeia de Hlebina. Além dos componentes
desse grupo, devem ser também citados os pin-tores da aldeia de Kovacica, em Vovodina. A
poesia dá aldeia e da vida campesina é trans-
mitida nas obras de Ivan Generãlié, Vojislav
Stanié, Marko Virijus e outros pintores "Primi-
tivistas",

Entre os artistas jovens, encontramos toda
uma corrente de "neo-surrealistas", ao lado «tos
surrealistas ortoxos, como Miljenko Stancié e
Spaso Kunoski; essa nova tendência caracter!-

Iugoslavos
za-se por técnica rnais cuidada (Miodrag Na-
gorni), realce do dramático (Vladislav Veli-ckovié), harmonia de valores e poesia das re-lações entre os objetos (Marko Sustarsié),
Branko Milius) e uma preocupação pelo fan-
tástico (Milié Stankovié).

A chamada arte associativa ou senu-abstra-
ta conta com muitos seguidores na Iugoslávia,
Nesse tipo de pintura, o artista procura, porassociação de imagens, expressar o real. Assim.
Petar Lubarda, grande pintor, viu nas palsa-gens montanhosas do Montenegro cenas de hs-talhas, figuras de homens e animais. Lubancía
é um artista excepcional. As tendências semi-
abstratas também se fazem notar nas obrasde France Simunovié, Oten Gliha. Stoian Cellr
Zoran Petrovié.

A arte abstrata, embora seja um dos movi-mentos artísticos mais novos na Iugoslávia, temleito enorme progresso, ultrapassando rápida-
mente certas fases que duraram anos no res-
tante da Europa, e lançando-sc já à procurade outros caminhos, na busca de novas formasde expressão. Entre os abstracionlstus geonié-tricôs, sobressaem Ivan Picelj e os integrantesdo grupo "Exat 51" iVlario Krist, Aleksancier
Si-nac. Bozidar Rasica, c outros). Sob a deno-mlnação "abstracionismo lírico" reunem-se di-
versas experiências artísticas de difícil clcssí-
ticação; dessa corrente os mais conhecidos Sfto
Janez Pernik, Mica Popovié, Branko Pretié, Edo
Murtié, Ferdinand Kulmer. Lazar Vozarevié-
Kosta Bradié, Ordan Petleviski.

Horóscopo Prof. Mirakoff

Entxe :í:l tic t**?zénil>rõ e .10 0e jíuieir-i lCA-
PK1CÓKNIO) — NEGÓCIOS: — Faça progredir im-
portantes planos no seu setor de trabalho. Poderá
resolver os compromissos de grandes vultos, AMO-
RES: — O período n&o se apresenta bom para o
amor. Evite discutir com a pessoa, amada, c tudo seacalmará. SAÜDE: — Distúrbios -arianrtulares fltemer.

Enlre 21 de janeiro e 18 de .'evereiro (AQIM-KIO) — NEGÓCIOS: — Os assuntos relacionado.-*com o seu trabalho não estarSo sob bons a-jpectcf*Evite os contratos precipitados, pois poderá arre-
pender-se. AMORES: — Dia propicio a decisões sé-rias em matéria do amor. Se tiver alguma coisa im-
portanto, aproveite a oportunidade. SAÜDE: — Sc-rá satisfatória no conjunto, desde que n!ti> faca es-tra vagãn cias.

fcntre 19 de íeveieiro « M dc março (FEIXES)— NEGÓCIOS: •— Será o período em que deverácuidar dos assuntos que tem sido negligenciados t»limitar o tempo que dedica aos outros problemascomerciais. AMORES: — Sob este ponto de vista, o
período será calmo porque você náo prestará aten-
ção nos comentários, o importante é saber que 6sinceramente amada. SAÜDE: — Trate sem demo-ra de um desiquilibrio nervo» que poderá levá-laao leito.

Entre 21 de marco e 20 de abril (ARIES) —
NEGÓCIOS: — Faça progredir importante planot-m negócios tle grande vulto. O período lhe será fa--•orável. AMAKES: — Domine seu sentimeh-*'ilis
mo excessivo; poderá passar momentos agradáveiszo iaõo. do t-eu amor*. SAÜDE: — Deverá lazer um

exame geral, o médico lhe indicará um regime ali-men tar e as tonteiras e enjoa-* se dissiparão.
Entre 31 de abril e 20 dc maio (TOURO- — NE-

GóCIOS: — Notará que seus companheiros de tra-balho estarão dispostos % ajudá-lo e no seu setor detrabalho, progredirá. Procure agir dc modo a. me-recor alrci-ção dos seus chcíes. AMORES: — Evite-o ciúme excessivo. Caso contrário Uai. muitos abor-recimentos dc ordem sentimental. SAÜDE: — 'Eu-
tara ótima, ma.s evite os excessos úi alimento» gorduroe-os evitando o colasterol.

Entre 21 0e maio e 20 de junho «GfiMKOS —
NEGÓCIOS: *- Será nocesfcário no momento raa-lízar algo relativo ao snu trabalho, de equipe suasrelações comerciais melhorar&o e terá grancíe;-progressos. AMORES; — Período favorável para oterreno sentimental; surprès-is agradáveis do seuamor. SAÚDE: — Dist'í:t!ioa circulatórios ou depre-sâo no coraçnc. Cuide-se,

Em-re 2! 3é junho « 2» ú« julho (CÂNCER) —
NEGÓCIOS: •— Dentre em breve poderá haver uma
grande rnodlt".ca;ão em sua «-'aii comercial. Ajacora calma para ver seus c-Bíórçoa coroados de êsl-tos. AMORES. -— Não deverá confiar muito no sexoopàsto, terá grande-* decepções no terrtne .senti-mental. SAÜDE: — Está exceiente. procure copsér-vá-la.

Entre 31 de julho e 20 de a-fósto (LEÃO) —
NEGÓCIOS: —¦ Seja exigente consigo mesmo e náodeixe que outros venha prejudicar o bom anda-mento de seu trabalho. AMORES: — Tudo bem noterreno sentimental. Poderá agir sem receios. SAÜ-

DE: — Seu físico estará frágil fiscalize sua ali-mentação c nada do extravagância.
Entre 21 de asôsto e 20 de setembro (VIRGEM)NEGÓCIOS: — sua iniciativa no trajfcwiho ficarácm grande evidência. Contará com ótimas colabora-

çoes por parte dos colegas de trabalho. AMORES:O período será favorável para o terreno sentimen-tal. A pessoa amada tudo fará para vè-lo feliz. SAÜ*DE: — Perigo de intoxicação alimentar..Knti-e 21 de setembro e 20 de outubro (LIBRA)NEGÓCIOS: — Terá muitru* surpresas agradáveisqne implicarão no aumento de sua receita. Aja cominteliBÔucla. AMORES: — Desse lado não tem na-da a temer, pois tudo vai maravilhosamente bemcom a pessoa amada. SAÜDE: — Alguns distúrbioscio tigado, poderá alarmá-lo se não fiz-t-r excesso namesa.
Enlre 81 de outubro c 20 dc novembro (ES-COItPIAO) — NEGÓCIOS: — Seus esforços serãocompensados no presente período deverá dar maisatenção aos casos profissionais e financeiros. AAíó-RES: —• Terá ótimas surpresas no que diz respeitoao futuro com relaçáo a pessoa amada. SAÜDE: -

Náo utilize-se demasiadamente dos remédios poispoderá prejudicá-la.
Enlre 21 dc novembro e 21 de dezembro (S.\GT-TARIO) — NEGÓCIOS: — Se tiver algum negfl-

cio arrojado em vista, ocupe-se dele, Terá possibüi-dades de ser bem sucedido. AMORES: -- Surgirno
pequenos aborrecimentos motivados pelo ciúme. Se-
ja calma e procure dominar-se, em breve tJoo as
normalizará. SAÜDE: *- J3-*ite os gelados. Trate
de seu organismo sem perda de tempo.

S^&i^á^S^^^ -vj-. -.-,.-., «... -..¦ .. ^¦•V,„tf*j)*rw.-t;..^^»J„.^-i.,-,.....-^ ...:•».. ¦»
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Estréias
COAIANCHES EM FÚRIA

íPiiâos cte Roca.) — c.Wes-
temi mexicano. Rafael Ber-
troiid e Oltvia Michei. Ipa-
perna, Siio José, Flumlneii-
,,. rijuca. Coliseu, Caxias c
Glória (Meriti). 2, 3.40,
â20, 7, 8.-10 e 10.20. Proibi-
«o até 14 anos.

EPOPÉIA DE BRAVOS
(Lafayette) - Drama ame-
ricano Mlõhél Le Eoyer c
jacü tíawldns. Bruni-Sca-
I.i Bruni-Palace (Copaca-
banal, Bruni-I p a n e m a,
Bruni-Grajaú", Regência e
¦griml-aPledade. 2, 4, 8, 8 e
10 horas. Proibido até 10
«nos.

O VIGILANTE CONTRA
O CRIME - Nacional. Car-
los Miranda c Milton Rt-
beiro. Vitória, i''**n. Leblon,
Carioca e Santa Alice. 2, 4,
(j 8 e 10 horas Proib. até
10 anos.

PAIXÕES QUE ALUCI-
NAM (Shoct Corrido» —¦
Policial americano Peter
Brocü e Conctance Towera.
ítvoli (desde o meio-dia).
Kelly, Rolai, íris, Rio Bran-
co e Engenho de Dentro.
3, 3.40. 5.20, 7,'8.40. e 10.20.
Proibido até 18 anos.

RIO CONCHOS (Rio Con-
(,110S) — a;Western» aincrl-
cano Rlchard Boonc e
gtuart Whifcmon. Palácio,
Veneza, Riviera, Miramar.
Madri e Eskie-TIJiica. 2, 4,
{*, 8 e 10 horas. ProiMdo até
14 anos.

Reprises
CAVALEIRO SOB MEDI-

PA (Caballero a Ia Medida)
— comédia mexicana. Com
Canttnfliw. iMário Moreno».
Domingo Soler e Martha
Valdez. Piam tdesde as dez
jioras). Roxl Olinda, Mo,.?-
cote e Palácio-Hlglenôpo-
lis. 2, 4, 6, 8 e 10 horas. Ll-
vre

t)I_AS ATENDEM PELO
TELEFONE —• Nacional.
Melodrama policial. Anilza
Lepnl c William Duba. Ci-
peão. 10, 12, 2, 4, 6, 8 e 10
horas Proibido até 18 anos.
LAMPIÃO, REI DO GAN-

GAÇO — Nacional, Leonar-
do Vilar e Vanja Orico. Im-
per o iCinelàndia). 2, 4, 6,
3 3 10 horas. Proibido até
18 anos.

OBSESSÃO SENSUAL
(Slllngln no Ai) — Melo*
drama japonês. Com JunKo
ICindo e Eijl Punakoschl.
Alasca (Copacabana). 3,
3.40, 5.20, 7, 8.10 e 10.20 ho-
ras. Proibido até 18. anos

SETE HOMENS E UM
DESTINO (The Magniíi-
cent Seven) — Versão ame-
ricana de aíOs Sete Samu-
rais», de Korosawa. Com
Vil Brynnev o Stevo Mc-
Queen. No Flórida 2, 4, 6,
8 e 10 horas. Proibido aé 14
anos.

._ GAROTA DE BUBfc
(La Raggazza dc Babe) —
Melodrama taliano Cláu-
dia Cardlnale e George Cha-
klris Art-Copacabana, Art-
Tijuca e Art-Méler 2. 4, 6,
8 e 10 horas. Proibido até 18
ftt.c s

TUDO COMEÇOU NUM
SÁBADO (Saturda. Night
and Sunday Mornuigi
Drama inglês. Albert Pin-
ney e .Shtrley Anne Field,
Alvorada (Cinema de Arte).
?, 4, 6, 8 e 10 horas Proibi-
ío até là anos.

O FALSO TRAIDOR (Tlie
Countefelt Traltor. — Di-a-
tua americano de espiona-
sem. William Holden e Lilli
Palmer. Brunl-Coral e Mo-
lo (Bonsucesso) 2, 4, 6, 8 e
Proibido até 18 anos.

Continuações
CHARADA (Charade. —

Comédia policial americana.
Gury Grant c Auclrey Hep-
burn. Odeon (Cinelàndia),
1.30, 3.40, 5.50, 8 o 10 horas.

CINZAS E DIAMANTE
(Poplôl I Diamant) - Mc-

locü-ama polonês Zbigniew.
Cj-bulslu Ewa Ki-zyaanowa-.
ka. Paissandu 2, 4, 8. 8, ©
.10 horas Proibido até 18
anos.

COM CAIPIRA NAO SE
BRINCA Comédia, colorida
— Americano, com Elvis
Presley — Patlié tdesde
meio-dia), Metro Copacaba-
na, Metro Tijuca, Asteca,
Pax, Mauá, Para Todos —
Matilde (Ban-m). 2, 4, 6, 8
e 10 horas.

FÉRIAS EM PALM
SPRINGS (Palm Sprlngs
Weekend) — Comédia to-
mfmtlca. Troy Donahue e
Oonnle Stevens. Copacafha-
na, Piedade Jardim (I. cto
Governador), Icaral e Ala-
meda (Niterói). 2, 4, 6, 8 e
10 horas. Livre.

INFERNO NOS CÉUS
..Suuaclron 633) — Drama

americano, Clifí Robertson,
c George Chaklrls. Bruni-
Flamengo, Festival (deede
o melo dia), Caruso, Brita-
nia,, Bruui-Pálaoe (Ramos)
Brasília e São Bento (Nlt).
2, 4. 6, 8 e 10 horas. Proibi-
do até 14 anos.

QUEM ANDA DORMIN-
DO EM MINHA CAMA?
(Who's Been Sleeping m
My Bed?) - Comédia ame-
ricana Dean Martin e EU-
zabeth Montgomery. Opc-
ra, Brunl-Copacabana, Bru-
ni- Saenz Pena, Rosário e
Melo (Penha). 2, 4,. 6. 8 «
10 hora*. Pi-oibido até 14
anos.

UM AMOR DE VIZINHO
(Good Neighbor Sam) —
Comédia americana Jacls
Lcmmon e Romy Schnel-
der Capitólio (Cinelàndia),
desde às l_h50> São Luis e
América 2, 4.30, 7 e 9.30.
Proibido até 14 anos.
OUTROS CINEMAS
Centro

Floriano, ..Lancelofc. o
Cavaleiro de Ferro»; Presi-
dente, FBI Chama Istam-
bul». Marrc-eo... ^Pistolas do
Sertão;..
Xona Sul

Botafogo, «Norman, ft.
Quebra-Galho»; Guanaba-
ra, «Dois Farrlstas Irresis-
tiveis»; Pirajá, «Doutor
F a n t á s tico»; Politeama,
«Dois Farrlstas Irreslsti-
veis»; Bruni-Botafogo, «A
Arma de um Bravo»; Rica-
mar, -sSissi,' a Imperatriz».
Zona Norte

Natal, «A Ponte do .Rio
Kwal.»;.
Subúrbios

Cachambi, «A Ponte ao
Rlo-Kwni»; Moça Bonita,
«Bandoleiro do O e s t«»;
Cascadura, «A Ponte do Rio
Kv/ai»; Madureira, «Um»
Aventura na índia»; Brás
de Pina, ..Norman, o Que-
bra-Galho,.; Leopoldina,
«Dois Farrlstas Irreslsti-
veis»; Vitória (Bangu), «O
Filho do Xeque» e «O Invl-
sível Dr. Mabuse»; Bruni-
Méier, «A Pantera Côr de
Rosa»; Santa Emílla (Ban-
gu>, «A Pantera Côr de Ro-
sa»; Paraíso. '.Honra a um
Homem M a u-,; P e n h a,
..Honra a um Homem
Mau,»; Ramos, «Ferseu, o
Invencíveis.; Santa Hele-
na, «A Arma de um bravo»;
Bandeirante, sO Panorama
Visto da Ponte»; São João
(Inhaúma), «O Terror dos
Trópicos»; Santa Cecília,
«O Preço de um Homem»;
Imperator «A Ilha Das Mu-
lheres Perdidas»; Alia, *0
Preço de um Homem-.; Pa-
dre Nóbreira, «Na Gargan-
ta do Diabo»; Pilar, <0
Mensageiro da Vingança»;
Jacarepaguá, *0 Planeta
Dos Homens Mortos»:
Niterói

Central, «Gente Muito
Importante.-, Sden, «A Len-
da de Ené.as»; Odeon «A
Ponte do Rio Kvrai»; Sáo
Jorge, «.Estranho Malefício»,

Sexta-feira, 19 tie fevereiro de 1965 — DC — I

, I Hoj e na mT

¦

12..Í0 — Jornal Excélsior —
1330 - Funny Man - íil-

me — C-2
14,00 - Sessão d_is Duas —•

C-2
I-y.. - Desenhos - C-13
14,51).- Desenhos - C-13
15,05 - Notícias Daqui e Da*

11 - C-13
15,20 - ü Mundo de Sua

Poltrona - C-13
15,30 - Vale a Pena Ver de

Novo - C-2
Matinê Rio - C-13

16,30 - Aula de Inglês ' —•
C-2

17.00 - Reis do Riso - fil-
rn» - C-2

aSuperbazar — C-A
17,05 .- Rio Fuminino *—

C-13
llãa - Clube da Aventura

~ C-H
17.25 - Cine tnlantll Excíl-

sior - C-2
17 JO - Aula de inales - C-9
17.45 - Filmes Infantis —

Mr. Luck - C-2
17,48 - Oesenhos - C-6
18,00 - -lors da Criança •—

(P-9
Percunte. ao João —¦

C-13
18.05 - Brotos no 13 - C-13
15.15 - Cine Show Kibon —

Patrulheirds do Oeste
C-2

1Í...Ü - tv cte Brinquedos —
C-0

ISJtt - Shòwzmho Kellogz*-*
C13

IS.42 - Rime - Cd
üs 3 Patetas — fil-

àx - C-13
15.4. - Jornal Feminino —

C-2
19.110 - Novela - C-2

tlusãt - C-2
Artigo 99 -- C-9

•"•¦O? - Vovela - Bom Dia
Mnmãe - C-13

9_Sj - Oesenhos - C-*
ll).2í - íornai da Cidade —

C-9
19J0 - Repórter Contmcn-

ial - C-9

Plantão Policial —
C-13

19,40 - Novela — O Céu é
Para Todos - C-2

19,46 — Telesporte íacit —
C-9

19,55 - Diário de üm Ko-
porter — C-6

19,55 - TV-Rio Notícias —
C-13

19,58 - Novela — Prisionei-
ròs de Um Sonho —

C-13
20.00 - Viva Vovô üevtlle —

C-2
Repórter Esso — C-6

20,05 - Filme -- C-9
20,15 - Praça Onze — C-13
20.20 — Rua do Ri-Ri-Rl —

C-6
20.21 — Novela — Marcados

Para o Amor — C-13
20,35 - Variedade - C-9
21,00 —, Novela - A Ilha do.s

Sonhos Perdidos — C-2
Novela — C6

21,05 - Gente c Finanças —¦
C-9" 21,30 - Dr, Kildare — Fil-
me - C-2

Ponto Crítico — Fil-
me — C-6

21,35 - Fala o Juiz - C-9
Novela - O Direito

d_ Nascer — C-13
22.00 - Combate — Filme

C-13
22,30 - Jornal Cássio Muniz

C-2
22.35 - Filme - C-6
22,40 — Mesas-Redondas —•

C-9
22,45 - tfltitnà Edição *~

C-13
23.00 - Rio Ontem e Hoje

C-2
23,10 — Cinema de Arte —

C-2
23,10 - Rio Quatrocentão —

C-13
23,40 - Frente à Frente —

C-13
UO,].. - O Mundo c o Tem.

po — C-13
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Estes resultados sò podem ser conseguidos

quando uma família - a família Excélsior - se reúne

para lhe oferecer aquilo que Você quer e merece

y?i.

.&;..;

A V0LTH 00 MUNDO SEM FBZER FÔHÇft 30 V.

ESPETÁCULOS TOKUIX 3S°/o

MT iMH wWIJW a w ;•, aa ii> a a ü a vi « oi » u ia » w (s >í a o o u 'u «» .10

DISCOTECA DO CHACRINHA_oo»oooo, 32%

GARS0N GARANTE 0 DOMINGO........ 31°/o
*

.UKl> íllLUMlIt _ t. .j) aí O O DO «.0030001.0 » u O 3 S .3 BO WM |0

çí-i;

QtiULlSfflDE
v..:....

tm

yy
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E VÊM PROVBR QUE VOCÊ PREFERE ESTB MÚSiCB:

#/•*»«_ 2 EU NÃO SAIO
NEM EU NEM NINGUÉM

NINGUÉM SAI DO D0'S
NEM EU NEM MEU BEM" tv excélsior canab
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Hoje nos Teatros Palavras Cruzadas—Renato portei
DULCINA — "Vamos Brincar de -\nior

em Cabo »rio" — Comédia musicada de

Sérgio Vioti e João Roi*x.rtc üelly As 16

horas e às 21'horas — Fone: 52-5817.

GINÁSTICO - ••Mirundolina'' - Co-

média de Cario Coldoni Direçãc de Gia*

ni Rato. i Teatro dos Sft«). i\s 16h e às
2lh - Fone- 42-4521.

MESBLA - "O Prevo de um Homem"
— Drama de suspense de Steve Passeur.

hs 16b e às 21h - Fone: .2-4880.

CARLOS GOMES - "Comp Vencer

na Vida sem Fazer Fflrça" - Comédia

Musical norte-americana de Frank Loes*

ser e Albe Burrows. As 16b e às 21h —

Fone 22-7S81
MAISON DE FRANCE - "O ôvo»

¦— Comédia dc Fclicien Marceau. As 16b
c às 21h - Fone: 52-3456.

SERR\DOR — "A Moral do Adulté*
rio" — Comédia de Luis [glésias. Juraci
Camargo e Mário Brasini As 16h e 21h

Fone: -12-8531.

ARENA DA GB - "400 & Ritmo» -
"Show" folclórico. Com Pault, do Sal-

gueiro. Válter Ribeiro Aílton Tobias.
Fone- 52-íSóO.

ARENA — (Shopp.ng-Center da Sl*
queira Campos) — "Opinião" ~- Musical
de Oduvaldo Viana Filho Armando Costa,
Augusto Boal e Paulo Pontes. As 16h e
às 21J0h - Fone* 36--.49T

JOVEM - «A Moratória" - Drama
de Jorge Andrade. Às I6.30h e às 21,30 h

Fone: 46-3166.
DE BOLSO — "Eram Todos Meus Fi-
lhos" — Drama de Artur Miler. Às 16,30h
e às 21,30h. - Fone: 2/3122.

HORIZONTAIS: 1 -— Peça do vestuário ,
masculino. 7 — Lenta, demorada. 9 — Or-
nato que as mulheres usam no pescoço.
10 — Qualquer ave, particularmente gali-
nha. 12 — Fileira. 13 — Contrário à mcraL
15 — Naquele lugar. 16 — Ultimo mês ou lu-
nação dos hebreus. 17 — A acusada. 18 —
Aquele que ata. 20 — Conjunção: Kcstri-
ção. 21 — Endinheirada. 22 — Falecimento,
24 — Autêntico; genuíno. 26 — Coberto dc
mato.

VERTICAIS: 1 — Pequena enseada en-
tre montanhas. 2 — Nome da letra «H».
3 — Cônjuge no sexo masculino. 4 — Andar.
5 — Estado comatoso. 6 — Empunhar,
agarrar tp. usado). 7 — Que pode voar.
8 — Ostenta^ em atos públicos ou parti-
culares. 9 - Silenciar. 11 — S&o e salvo.
14 — Malicioso, brejeiro. 16 — Arma branca,
mais larga e maior que o punhal. 19 - Car-
ne do lombo do boi, entre a pá e o cachaço.
20 — Carinho; presente. 23 — Outra vezl
25 — Atração pessoal.

RESPOSTA DO N° ANTERIOR
HOR.: fêz — bolas — álibi — Ugo -r*

cena — ator — adoçar — lâ — aru — AO
polaco — Ciro — aval — ôca — prado —

relva — lar. VERT.: fácil — êle — zlna —
bi — luta — açora — sor — badalo — açu-
car — ora — ápice -

côr — ada — pá.
calor — oral — oval

I I? 13 14 15 16

BIT"
 ELITL__

*—~ 24 25 -Tf

*— 2Í mmm* 
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CAXAMBU AUTO VIAÇÃO S. A.

ESTAVAO RODOVIÁRIA MARI ANO PROCÓPIO
Guiche - J2 - felefone a" 43*9113

L Salda do Rio
Diariamente às 8,00

Saída de Caxambu
Diariamente às 8.00

A ETNJl E1A t>A CAMISA PFRFE11A
.'Vi.Hiia: Pra«^ Municipal, 350 — Cniatiii-i —

fc.SPtttlTO SANIO VITÓRIA
AVENIDA REPOBIJCA. 70

"0 PODER CURATIVO DO SANGUE"
Uivreto cuja leitura • de real utilidade aos nervosos de*

Dttltadus envelhecidos diuo<.tii;ub alérgicos •«» ioentes da pele
dos ouimfics etc Pe<,-a o &a Clinica Oi O Martins Av 13 At
Maio 13 EO Municipal 19 andai grup< 1904 dat 14 àt IS
noras Remessa oelr Correio mediante o envli de Cr$ lOOÍO
Para consulta mwque tioro oelr telefone- 32 5365 jj
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COB ANTE ABUNDÂNCIA EM 65
PANORAMA ECONÔMICO

Ampulheta-65
SÂO PAULO (Sucursal) — Inaugurado no saguão

da Biblioteca Municipal a Exposição do 3.° Concurso
de Calendários de Arte Editados e Impressos no Bra-
dl concurso organizado pela secretana de Educação e
Cultura da municipalidade. O concurso distribui, anual-
mente, uma láurea honorífica, o Prêmio 

'Ampulhcta, vi-
sando a estimular, no pais, as edições de arte. O júri é
constituído pelos críticos de arte José Geraldo Vieira
e Théon Spanoudis, pelo editor José àé Barros Martins
e pelos artistas gráficos Hércules Barsotti e Rubens
Martins 0 Prêmio Ampulheta de 1964 foi atribuído ao
Calendário da Planegraphis e ao Calendário da Prin-
ter's, respectivamente, aos artistas gráficos Alexandre
Wollner e Wesley Duke Lee. autores dos projetos.

Pará
O industrial João Cunha, diretoi da Compannia

Amazônica Têxtil de Almhagem (CATA), do Pará, che-
gou ontem, ao Rio de Janeiro, para .jonlerenciai com
o ministro da Fazenda e o presidenta do Banco do Bra-
<ál, solicitando maiores facilidades de credito..

Disse que "a nossa indústria está caminhando mui-
to bem O principal problema é solucionar a .questão
de crédito. Estamos com sérias dificuldades nesse sclor,
pois somos ajudados apenas pelo Banco do' Estado do
Pará. Acredito que o Banco do Brasil e o Ministério da
Fazenda nos ajudarão, imediatamente".

O aeroporto de Schipoll em Amstérdão, ultrapas-
sou, ano passado pela orimeira vez a casa dos dois
milhões de pessoas transportadas, embarcando desem-
barcando ou recebendo cm trânsito '-orca de dois mi-
•hões e cem mil passageiros. O aumento foi da ordem
de 16% sobre o ano precedente.

Recorde
O transporte de carga também aumentou, graças

ao emprego, pela KLM, de dois DC-8F, e da introdução
do serviço de aviões fretados.

CAMBIO
LIVRE

Abriu ontem, o mercado de câmbio livre em condiçüos calmas,
com o Banco do Brasil vendendo o dólar a Oi 1 SSO e a libra a
Cr$ 5 180,80 e comprando a CrS 1 825 e a Cr$ 5.10',60 respectivamente.
Os bancos particulares vendiam o dólar a CrS 1.845 e a libra a
Cr$ 5.181 e compravam a CrS 1 830 e a Cr$ 5.102 respectivamente.
Fechou inalterado Na abertura do mercado de câmbio manual o
dólar papel regulou para venda a CrS 1 840 e para compra a Cr,S. 1.830.
No fechamento o dólar papel-.ficou com vendedores a Cr§ 1.840 e
compradores a CrS 1.835.

/ ¦

.. CrS 1.840 CrS 1830

„¦ Cr? 1.840 Cr? 1.835

MOEDAS
Dólar papel . .^.............

Fechamento
Polar papel . ««¦••^•••••••••••••«••>*»*

TAXAS DE CÃ MB*"- LIVRE
Veada Compro Dólar Canad.

Libra S.180,80 5.101,60
Franco francês 378,50 372,40
Dólar 1.850 1.825
Peso uruguaio 75,90 65,70
Marco 466,10 458,80
Florira 515,90 507,90
Lira 2,970 2,92(1
Escudo , 64,20 62,40

Coroa norucg .
Shiliing
Peso argentino
Franco suiço ..
Coroa sueca ..
Pcscta 
Franco belga .

¦.ONVEIMJO
Dólar  1.759 1.734

1.721,1(1 1.695,90
1,00
1,60
,60
,50
.30
',30 ;
.,70

259.5U
72,60

8,70
428,30
361,20'
31,80
37,40

70,0
7,<

421-2
355,;

30,3
36,*/

Curso do I.B.V. em 18:2-65
i

COMPANHIA!»

Banco do Brasil ,
D. Isab, (pre!) .
Aços Viitvres ...
Amo 
firas. Roupas . .
Brahma (ord) , .
Brahma (pref) ..
Souza Cruz 
Docas Sanlos ...
Ferro Brás
Kibon
L Americanas ..
Brinqr Estrela ..
Mcsbia 
Samitn 
M. Santista . ...
Petrobrás
S P. Alpargatas .
Belgo Min
Mannesm. (pf) ..
Sid. Nacional ...

-V. R Doce (pt) .
Willys (ord) ....

Uimm
«Vcüea |

Vidos
lim CrS

Coi
Max

Coi i Cot l Vai
Mio | Míd , í%)

. i

250 I 525.000 | 2.100 | 2.Í00 | 2.1W j + 2,0

1.100
1.600
1.070
2.30O
8.426
4.943
9.600

280
14.239
1.600
1.700
6.462
2.700

170
4.500
9.800
43.982

324
1.866
470
632

3.508.000
1.440.000
694.rüO

5.U63.ÜÜO
20.850.700
10.968.300
6.248.000
476.COO

9.199.350
4.815.O0U
2.227.000
6.874.101:
2.005.000

323.000
1.715.000
1.901.500

31 914.540
404 280

1.513.120
1.150.000
456.040

3.200
900
650

2.220
2.550
2.270
670

1.700
650

3.050
1.320
1.100
750

1.900
390
197
750

1.250
820

2.500
730

3:180 |
900 I
630

2:200 I
2.420 |
2:200 i

620 |
1.700 I

640
3.UC0 ]

I 1.3U0 |
I 1.050 I

73U I
1.9(10 I
380 |
»90 !

I "5
| 1 220 I

I 81{l i
I 2.450 I

720

3'1S?
9ÍX)
649

2.201
2.474
2.219

651 [1 700 |
646 I

3.009 |
lfji!) í
1.064 I

7-12
1.900 I

381
194
726

1 2-:s
811

2.447
721

0,4
2,3
5,0
6,3
8,6
5,3
7,8
1,2
3,2
0,7
1,4
3,2
:,6
2,7
2,3
4,3
0,8
4,0

t.
- 2,1
+ 3,3

VOLUME: 118.014
VALOR: CtÇ 114.271.03o

ÍNDICE B. Vi: 341
DSCILAÇAO 13. V.: + 14 ponlos

Débitos
fiscais:

O Conselho Nacional
de Economia já está ela«
borando os coeficientes
de correção monetária pa-
ra os débitos fiscais e
obrigações reajustáveis,
para o segundo semestre
dêste ano.

As tabelas e todas as
conclusões dos estudos
realizados pelo Departa-
mento Econômico foram
distribuídas ao conselhei-
ro Glycon de Paiva, de-
signado pelo presidente
Antônio Horácio para rc-
lator da matéria.

Ônibus do

ao Peru
Foi entregue à Uni-

versidade de Sâo Marcos,
no Peru — a mais antiga
Instituição universitária da
América Latina — a pri-
meira frota de ônibus de
fabricação brasileira, desti-
nada ao transporte de alu-
nos e professores. São cin-
co carros monobloco Mercê-
des Benz, que seguiram por
via marítima que, em ser-
viço, alcançaram pleno êxi-
to. São esperadas novas e
subst a n c i a i s encomendas
desse veiculo, de toda a
área latino-americana.

petróleo
soviético

Está no Rio o enge.
nheiro soviético Sergel
Nokolaiev. Veio discutir
com autoridades brasilei»
ras um contrato de forne.
cimento de óleo cru para
a Petrobrás Calado, na-
da quis dizer à impren-
sa. no Galeão, sobre a
missão que o trouxe ao
Brasil.

Banco de Crédito
Mercantil S.A.

ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA

Os srs. Acionistas são con*
vidados a se reunir em As-
sembléia Geral Ordinária,
no dia 4 de março de 1965,
às 10 horas, na sede social,
na Rua Sete de Setembro,
31, para tomai conhecimento
e deliberar bôbre o seguinte:

a) — Relatório da Direto-
ria, demonstrativo da conta
de lucros e perdas e ba*
lanço;

b) — Parecer do Conse-
lho Fiscal;

c) — Eleição da Diretoria
— do Conselho Fiscal e do
Conselho Consultivo, bem
como, a fixação dos respec-
tivos honorários.

Rio de Janeiro, 17 de fe-
verciro de 1965 — Pela Di-
retoria — Hugo Santos Te-
reira — Presidente.

O general Carlos de Castro Torres, sldade e o governo está tomando as
presidente da Companhia Brasileira de medidas necessárias de amparo ao pro-Alimentação — COBAL — falando on- dutor e ao consumidor",
tem no programa de Gilson Amado na Explicando detalhadamente o que é
Televisão Continental disse "que não a COBAL e a qu** se destina, o general
haverá fome no Brasil em 1965. Esta- Torres disse também da "grande con-
mos saindo de .uma noite escura para tribulção governamental, causando as-
um dia claro e feliz. Teremos abun- sim os efeitos necessários ao sucesso
dância de gêneros de primeira neces- desse empreendimento".

Início da COBAL
O general Torres disse Desse modo, ficou Mostrando que a COBAL

que "desde a época do SUNAB como órgão de não tem privilégios gover*Parlamentarismo havia cúpula e a COBAL encar- namentais e que paga im-
uma grande confusão na regada da estocagem e co- postos, o general Torres
parte de abastecimento mercialização dos produ* apresentou um quadro
produção. O governo de* tos. comparativo e demonstra-
posto, já naquele tempo, «A COBAL se destina tivo das atividades e des*
compreendeu a necessida- comprar vender benefi- pesas da Empresa.

leis, extinguiu a COFAP gjg& Sg p^ Ioram importados dos Es*
c,*tT1£„ s' criando outro lado, não é a COBAL tados Unidos, através da
ívUNAB e, posteriormente, concorrente desleal dain- Lei PL-480, que permite a

roT»ACT°» de dústria e do comércio. venda dos excedentes
a COBAL Apenas disciplinamos as agrícolas daquele país, aos

Criaram-se então várias vendas e protegemos países da América Latina
povo contra a ganância, — com um prazo de pa*empresas, que deram ori- sonegação e os maus co* gamento de 40 anos — 08

gem mais tarde a COBAL. merciantes", frisou. seguintes gêneros:

Óleos Comestíveis  20.104 toneladas
Banha de Porco  9.500
Ervilha  6.500
Lentilha  1.000
Total de 14,20 bilhões de cruzeiros, a serem pagos em '40 anos.

Por outro lado, a COBAL de 1,8 bilhões de cruzei- na COBAL e, no ano pas*
efetuou em território na* tos sado, foram vendidos aos
cional, compra de feijão, varejistas de todo o Bra-
charque, batata, farinha, vanos ü,stao.os com* si) as segUintes mercado*
arroz e óleos num total pram suas mercadorias nas:

Guanabara  1,2 bilhões de cruzeiros
São Paulo  10,5 ", ;' r

Rio Grande do Sul  1,5
Minas Gerais  554 milhões de cruzeiros
Rio de Janeiro  128
Valor total de  13,9 bilhões de cruzeiros

¦
Demonstrou, a seguir, tosse assim, poderíamos tío ano findo foram da

general Torres, que oferecer o produto a pre* crdem de 782 milhões do
COBAL paga altos impôs- çc mais acessível". cruzeiros e nossas taxas
los e taxas e que "se não Disse que "os impostos são as seguintes: .

Renovação da Marinha Mercante 90.363.119,00
Despacho Aduaneiro 559.865.726,50
Melhoramentos Portos 123.519.746,60
Previdência 59.424.823,70

.*'...... "r

TOTAL  833.173.415,00
"Não é possível baixar produção não fôr por nl- COBAL — necessitamos é

já o que foi produzido vel baix0 de pi.ec0» con. também apurar certo lu-
caro, não sendo possível cro para inverter em ou*
vender barato enquanto tinua o presidente da tros artigos".

NE pede revisão da

política do açúcar
As representações nordestinas (Per-

nambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Gran-
de do Norte, Bahia e Sergipe) junto
ao Congresso das Assembléias Legisla-
tivas, recentemente encerrado em Bra-
sília, fizeram aprovar uma moção a ser
dirigida ao presidente da República, ao
ministro da Indústria e Comércio e ao
presidente do Instituto do Açúcar e do
Álcool, "no sentido de mandarem pro-
ceder a uma revisão na política açu-
careira do país".

Segundo a solicitação o objetivo des-
sa revisão seria assegurar, prioritária-
mente, o desenvolvimento do plantio de
cana de açúcar na região, e reequipa-
mento do seu parque açucareiro, "revi-
gorando o contingenciamento das cotas
de produção de cada unidade * da Pe-
deração, tendo em vista os seguintes fa-
tôres: a) vocação da terra; b) suprir
suas próprxs necessidades de consumo;
e c) integração regional na economia
da União."

A moção foi justificada
com os seguintes argu-
mentos:

— na zona úmida do
Nordeste se encontram
terras propícias ao culti-
vo da cana de açúcar;

— a cultura da cana
de açúcar representa, na
região, fator decisivo pa*
«a fixação do homem ao
solo, contribuindo para o
povoamento dos Estados
situados no polígono das
secas; , .

— a cultura da cana
de açúcar representa a
maior fonte de renda da
legião, contribuindo de
modo vigoroso para me-
lhorar as condições de vi-
da das massas trabalha*
«oras;

Justificação
""4 — não é possível o ío-

mento de outras culturas
«o Nordeste, devido ao
alto índice de acidez do
solo;

— os estudos técnicos
sobre a vocação das ter-
ras da zona da mata do
Nordeste concluem que o
cultivo de cana de açú-
car é o único indicado,
em virtude de oferecer
possibilidades dei consu-
mo interno e permitir
aquisição de divisas atra*
vés da exportação;

— a atual política da
União em relação à cana
de açúcar vem dando lu-
gar a estagnação da eco-
nomia nordestina o

seu conseqüente empo-
brecimentò (sic);

— a expansão cana-
vieira da região centro*
sul, em bases superiores
ao consumo de cada Es-
lado representa um co*
lapso para a já debilitada

economia nordestina, cuja
atividade preponderan-
te se alicerça na produ-
ção da cana de açúcar;

— a função precípua
do IAA é assegurar a uni-
dade nacional, dando ao
Nordeste, tradicionalmen-
te canavieira, possibilida-
de de iniciar a arrancada
para o desenvolvimento,"que possibilitaria a sua
integração no conceito da
Nação".
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ESTEIRA
VEDADA
CATERPILLAR

(PATENTEADA)

Esteira Vedada - exclusiva da Caterpillar - é uma segura
proteção contra o desgaste prematuro da parte rodante dos Tratores
e Traxcavators de esteiras Caterpillar. Impede a entrada de
partículas abrasivas, prolongando a vida da esteira - aumentando
de 20% a 30% a duração dos pinos e buchas.
Teremos o máximo prazer em dar-lhe maiores informações
sobre êste novo aperfeiçoamento.

SOTREQ S. A. DE TRATORES E EQUIPAMENTOS
Av. Brasil, 9.200 - Fone: 30-9956 - RIO DE JANEIRO - GB

Filial de CAMPOS - R. Tte.-Cel. Cardoso, 1.031 - Tel.: Í831 - CAMPOS - RJ

Filial de VIÓR1A - Av. Vitória, 2.518 - Fones: 2068 e 2069 • VITÓRIA - ES

Tibau: Santa Cruz
è obra prioritária
para ajudar o Rio

— Diante da importância que assume o parque in*
dustrial do Estado da Guanabara no complexo nacional
não pode o governo sc omitir no esforço para o désen*
volvimento desta cidade-Estado — declarou o ministro
das Minas c Energia, engenheiro Mauro Tibau, ao ins*
pecionar as obras da Usina Termelétrica de Santa Cruz,
que está sendo construída pela Companhia Hidrelétri*
ca do Vale do Paraíba — CHEVAP, subsidiária da ELE-
TROBRAS, na Baía de Sepetiba.

A inspeção do ministro «-tas Minas e Energia ao can-
teiro de obras da nova usina foi realizada em compa-
nhia do presidente da ELETROBRAÜ engenheiro ütá-
vio Marcondes Ferraz, e do presidente da CHEVAP en*
genheiro Camilo de Meneses. Na oportunidade toi anun-
ciado que a Termelétrica de Santa Cruz entrará em ope-
ração comercial no primeiro trimestre de 1966, amos
cio prazo anteriormente previsto, proporcionando o au-
mento substancial de 80 mil kw no suprimento cie ener*
gia elétrica ao Estado da Guanabara.

Andamento das obras
Após verificar o andamen-

to das obras, o ministro Mau-
no Tibau felicitou o enge-
nheiro Otávio Marcondes Fer-
raz c as diretorias da Ele-
trobrás c da CHEVAP, pela
seriedade com que a obra es-
tá sendo conduzida, como pc-
lo esforço que está sendo fei-
to para antecipar os prazos
previstos para a sua conclu-
são.

Esta visita de inspeção
as obras da Usina Termele-
trica de Santa Cruz, que a
CHEVAP está construindo
para suprir a Guanabara, tem
caráter técnico e objetiva co-
nhecer o andamento dos tra-
balhos ". as perspectivas de
sua conclusão — disse o mi-
nistro Mauro Tibau.

Cabe recordar, nesta
oportunidade, — acrescentou
o ministro — as palavras do
presidente Castelo Branco, em
Paulo Afonso, quando, ao

discorrer sôbrc o panorama
da energia elétrica no Bra-
sil, referiu-se especificamente•1 CHEVAP e a esta obra, à
qual deu caráter prioritário.

Antecipação
Os trabalhos para a cons-

truçãc d*.*. Usina lermelétri-
ca dí* Santa Cruz alcançam,
agora, uma fase de maior in-
tcr.sidade, cslando em pleno
desenvolvimento .i cravação
de estacas para as obras civis.
Inicialmente previsto para ile-
zembro de 1966. o término
do primeiro estágio foi ante-
cipado para o mès de abril
d i mesmo ano.

A usina iniciará suas ati-
vidádes com a potência de
80 mil kw produzidos pelo
primeiro dos dois geradores
a serem instalados e que po*
dorão usar, como conibnslí-
vel, tanto carvão nacional co-
mo óleo diesel.

BRASIL EXPORTA
.... : H'H.,, V v, -i
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A Caterpillar do Brasil acaba de exportar para a
Venezuela e Argentina 24 motonivelaãoras ão tipo \"-E.
E' um fato que significa nova marca nn programa dc
expansão das exportações brasileiras de artigos inami-
faturados.

Essas máquinas são idênticas às largamente em-
pregadas em aberturas e conservações de nossas estra-
das, sem nenhuma adaptação especial Sua cans-tru-
ção obedece às mesmas especificações técnicas de alta
qualidade, adotadas nos Estados Unidos e em outras
fábricas da Caterpillar etn todo o mundo, o qm per-
mite o fácil abastecimento de peças.

A isenção do imposto de vendas e consignações âe.
parte do governo do Estado de São Paulo para essas
exportações, facilitou o fechamento dos negócios.

Carros: importação
de 40 anos supera
o fabrico de oito

A indústria automobilística brasileira entregou ao
mercado consumidor nacional, em menos de oilo anos,
um número maior de veículos que ioda a importação
no setor, durante 40 anos.

Esse grande esforço de produção e desenvolvimen-
to foi realizado por onze fábricas dc veículos, sete de
tratores, cinco de máquinas rodoviárias e três de culti-
vadoras agrícolas.

Contribuição
A contribuição desse setor

econômico ao enriqueeimen-
to nacional é apreciável, po-
dendo-se estabelecer índices
comparativos entre o fatu-
ramento da indústria e do
Estado de São Paulo, se-
gundo dados definitivos do
ano de 1963.

A indústria automobllls-
tica faturou 431,4 bilhões de
cruzeiros, enquanto a arre-
cadação prevista para São
Paulo no mesmo exercício
era de 275 bilhões.

Já se vai tornando un-
portante, também, a pre-
sença da indústria automo-
bilistica no setor dos ônibus
estando os produtores Wa-
sileiros obtendo grande acei-
tação no mercado continen-
tal '

Somente a Mercedes Benz
colocou no mercado sul-
americano ônibus monoblo-
co totalizando aproximada-
mente dez milhões de dóla-
res, nos anos de 1963 e 1964,

Caterpillar, Cat e Traxcavator sâo marcas registradas da Caterpillar Tractor Co.
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Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Vidros, Espelhos, Ce-
râmica de Louça e Porcelana do

Estado da Guanabara
SEDE PRÓPRIA: RUA DO MATOSO. 120

IMPOSTO SINDICAL DO EXERCÍCIO DE 1963
COMUNICAÇÃO PARA SUA ARRECADAÇÃO

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚS-
TRIAS DE VIDROS, ESPELHOS, CERÂMICA DE LOUÇA
E PORCELANA DO ESTADO DA GUANABARA, comunica
aos srs. Empregadores das Categorias Profissionais que re-
presenta no Estado da Guanabara e no Município de Duque
de Caxias no Estado do Rio de Janeiro, que está procedendo
a distribuição das GUIAS para o recolhimento do IMPoSTU
SINDICAL DO EXERCÍCIO DE 1965 o qual deverá ser ar-
recadado no mês de março vindouro pela forma estabelecida
no art. 582 da Consolidação das Leis do Trabalho e recolhido
ao Banco do Brasil S. A. durante o mês de abril prox. vindouro.

A secretaria do Sindicato, telefone 28-8945 que funciona
nos diais úteis das 9 às 11 horas e das 15 às 19 horas presta-
rá quaisquer outros esclarecimentos.

Rio de Janeiro, 1K de fevereiro de 1965
ANADIR PIRES DE ALMEIDA

Presidente do Sindicato
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"EMPRESA DE ARMAZÉNS GERAIS
CARANGOIA S/A"

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Ho cumprimento dos dispositivos legais e de nossos Estatutosvimos submeter a vossa apreciação os atos e contas de Diretoria
referentes ao ano de 1964.

Alem. da deliberação sobre dita matéria, devereis ainda proce-der a eleição da Diretoria, bem como a do Conselho Fiscal e seusSuplentes, para o próximo período e fixar os respectivos honorários.
Estamos a vossa inteira disposição paru vos prestar quaisqueroutros esclarecimentos ou informações que desejardes.

Rio de Janeiro, 15 de juneiro de 1965.

ARMANDO CAMPOS LOPES -- Diretor Presidente
NILO BORGES BARRETO CASTILHO — Diretor Gerente

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1964.' £
A T I V O

DISPONÍVEL

Caixa 
C/Correntes — Bancos ..........\

REALIZÁVEL A C/LONGO PRAZO
Adicional Restituivel
C/Correntes — sds. devedores'.'.!
Empréstimo Compulsório
Fundo de Indenização Trabalhista,

IMOBILIZADO
s

Correções Monetários ....
Ferramentas ..,.
Maqulnismos 
Moveis e Utensílios '..Valorização do Ativo 

COMPENSAÇÃO

Ações Caucionadas
Warrants Emitidos ....

277.465,00
1.470.339,00 1.747.804,00

433.792,00
15.847.513,00

63.000,00
70.000,00 16.414.305,00

7.781.003.01
37.795,00

744.441.00
740.756,00
282.980,00

20.000,00
16.223,00

9.586.975,00

36.223,00

Totul 27.785.307.00

PASSIVO
INEXIGÍVEL

Capital _Fundo de Depreciação !!!!!.*]!*!."Fundo de Reserva Especial 
Fundo de Reserva Let-nt 
Fundo Provte. Cor. Monetárias ...Reserva P/Devedores Duvidosos ..

EXIGÍVEL A C/LONGO PRAZO
C/ Correntes — sds. credores
Contas a Pagar
Imp. Renda — Retenção • na Fonte

COMPENSAÇÃO

Caução da Diretoria
Emissão de Warrants

RESULTADO PENDENTE
Isucioa e. PertUi.),
Saldo a, Disposição da Assembléia

Total 

12.000.000,00
322.980,00

2.306.615,00
926.459.00
34.021.00

1.584.751,00 17.674.826,00

4.308.351,00
358.800,00

20.000,00

20.000,00
16.223,00

4.747.151,00

36.223.00

5.327.107,00

27.785.307,00

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de .1964
ARMANDO CAMPOS LOPE3 - Diretor Pres-rW*NILO BORGES BARRETOTcASTIi wn ??i, .Ue„

DEMOIV3TRAÇAO DA CONTA DE -LUCROS E PERDAS"
31 DE DEZEMBRO DE 1964

KVERSOS

aLVCUOS E PERDAS

47.095,50
561.334,60

de Armazenagens 
«iuroa '_R e s ü i t a d o na' Liquidação dé
r}^f°l 141.750,00Taxas Diversas  4l.82l.000;00 Mi598ilM

LUCROS E PERDAS
»"' DIVERSOS

Aluguéis 
Carretos ..'.'..'Consumo do Energia e Luz ........Contribuições de Previdência SocialCorretagens e Comissões
Despesas das Armazéns 
Despesa., Gerais
Despesas Judiciais 
Despesas de Viagem ,fistiunpilhas ".. \.Fundo a,- Dèprbciáç&o .'..".'."!.']!!Pundo cie Reserva Legal 
Honorários do Conselho Fiscal ....Honorários da Diretoria Honorários Diversos 
Impostos ;Imposto de Renda' ;."..!!''".'.';;¦Imp. Renda — Reavaliação do AtivoJuros 
Lei N° .................'Material de' Expediente''.'.'.'.'.'.'.'.".'.'.
Obras e Reparas 
Ordenados 
fteserva p/De «dores' Duvidosos 

".'.'.
oeguros 
Serviços nos Armazéns ..!!!."!!"!!Serviço Teteíònico :';

2.944
7.579

355
1.431

517
1.136
.1.207

170
13
67

152
086

18
2.313
2.182
1.831
1.838

•50
357

378
534

6.830
618

5.41
44'. 762

453

000,00
.240,00
.300,00
.670,00
.650,00
501,20

.689,80

.000,00

.310,00

.150,00
298,00
139,00

.000,00
000,00

.000,00
381,70

.318,40

.000,00

.0150,40
2,40

.001,00

.898,90
1828.80
; 346,00
.057,60
281,60

.970,00

SaMo á Disposição da Assembléia
ilGTHl 

84.271.073,10

5.327.107,00

39.098.180,10

Rio de Janeiro, 31 de dezembro dc 1964

mSS LOPES ~ Dlretol' Presidente
*l™S°lÍr\KS BARH-ETO CASTILHO - Diretor GerentePE1DRO F1ÍRREIRA DE BARROS BARRETO - Técnf 0-Contab. CRC - GB - 20091 í-vwwi

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Senhores Acionistas:

S/A°n^Íá^S^a *?»HsÍLao A'-'»'«éns Gerais Carangòla
,w «esempenho de suas atribuições, vem dar o séu nar^ov
ÃSom&S^'^ referentes^Se^icio Sã,
Orclinária «provarão dos mesmos pela Assembléia Geral

Rio de Janeiro, 15 cie janeiro de 196b.

M?M%S DA COSTA PARIA
S™ $™&rp MOREIRA PENNAÍ.4GRMINIO MENDES DE OLIVENRA CASTRO

ADVOGADO EM BRASÍLIA

End. Teles.

Tribunais Superiores
Dr. Marcos Heusi Netto¦¦Marbras» — Cxf. Postal 1365, lone 2-4493

DE L UCROS
Estagio em
cérebros
eletrônicos

Os alunos da Escola de
Sociologia e Política da
Pontificia Universida-
de. Católica estão sendo
admitidos como estagia-
rios pelo Centro de Pro-
cessamento de Dados (Se-
ção de Cérebros Eletrôni-
cos) da PUC, proporcio-
nando assim aquela Uni-
versidade não só o au-
mento da mão-de-obra es-
pecializada, dentro de seu
próprio mercado, como
também a ampliação de
seu sei*viço de atendimen-
to, sem realizar um invés-
timento financeiro muito
elevado.

Os estagiários, durante
todo o tempo de traba-
lho, receberão uma remu-
neração proporcional à
importância de seus ser-
vlços. Os Interessados po-
derão obter maiores in-
formações na Secretaria
de Escola de Sociologia
da Universidade: ~- Rua
Marquês de São Vicente,
209, casa XX.

Tenório
abre Ano

"A formação judiciária
do Direito" será o tema
da fala do desembarga-
dor Oscar Tenório, presi-
dente do Tribunal Regio
nal Eleitoral, ao abrir o
Ano Judiciário na Guana-
bara, no dia 8 de março,
às 14h, em sessão plena-
lia' do Tribunal de Justi-
ça. Além de presidente do
TRE, o desembargador
Oscar Tenório é diretor da
Faculdade de Direito da
Guanabara é ex-presiden-
te do Tribunal de Justiça,

livros para
Mhos dos

cita

A Comissão de Auxílio
Ss Famílias dos Atingidos
polo Ato Institucional avi-
sa que criou a banca do
livro Gsoolar, onde reco-
Iherá obras didáticas a
fim de distribuí-las entre
os. estudantes familiares
de cidadãos punidos pelo
Ato Institucional, que não
tenham condições de ad-
quiri-los.

O material arrecadado
••— até agora já foram re-
eebidos 500 livros — será
distribuído no inicio das
aulas e o prof. Bayard
Boiteux. presidente da Co-
missão, pede que os livros
sejam remetidos para a
sede da Comissão, na Ave-
mda Rio Branco, 173, se-
gundò andar, grupo 203.

Banco de Crédito
Mercantil S.A.

ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA'-.. 3> CONVOCAÇÃO

.São convidados os senho-
res acionistas a se reunir emAssembléia Geral Erttraordi-
nária. no dia 24 de fevereiro
de 1965, às 10 horas, na se-
de social na Rua Sete de Se-
tembro, 31, para o firo de
ápròVar o aumento de capi-
tal autorizado pela Assem-
bleia Geral Extraordinária
de 24 ds novembro dé 1964,
verificar o preenchimentodas exigências legais e vo-
tar a reforma do artigo 6."
dos Estatutos.

Rio de Janeiro. 18 de i'e-
véireiro dé 1965 — Pela Di-
retoria, — Hugo Santos Pc-
reira — Presidente.

sesto Nacional rios
Oficiais rSü Máquinas
tia Marinha Mercante

IMPOSTO SINDICAL
Êste Sindicato comunica

a todas ns Eiripfêsas dé Na-
vey.-ição ou Particulares tine
explorem serviços de Nave-
ghç5o Marítima c que tc-nli.-itn corno seus emprega-
dos Oficiais de Máquinas
que está procedendo à dis-
tribuição dás Guias pura re-
cólhimonto do IMPOSTOSINDICAI, d&se Exercício a
ser descontado era marco, na
conformidade da Legislação
vigente.

Pede outrossim, a todos
os que não receberem as re-
feridas Guias, o obséquio do
procurá-las ern sua Sede So-
cia] nu <\vcnidii Rio Branco
n." 20, 11." andar diãriaineu-
te das 9,00 ris lí 00 horas,
exceto aos sábados, ou soli-
citá-las pelo telefone 23-1092.

Rio de Janeiro. 16 do fevó-
reifo de "9fi5
Mauricio Monteiro SanfAnna

Tesoureiro

j

BRASÍLIA — O presidente Cas-
telo Branco assinou, ontem, o de-
creto que, regulamentando a Lei
413/62, modificada pela Lei 4390/64,
disciplina a aplicação do capital es-
trangeiro e as remessas de lucros,
atribuindo à Superintendência da
Moeda e do Crédito os critérios pa-
ra o registro dos capitais que cor-
respondam a outros investimentos
realizados por domiciliados no exte-
rior.

O artigo 2.u do decreto determi-
na que ao capital estrangeiro que se

Reg

investir no país será dispensado
tratamento jurídico idêntico ao con-
cedido ao capital nacional em igual-
dade de condições, sendo vedadas
quaisquer discriminações não pre-
vistas em lei. Considera-se capitais
estrangeiros os bens, máquinas c
equipamentos entrados no país sem
dispêndio inicial de divisas, destina-
dos à produção de bens ou serviços,
assim como os recursos financeiros
ou monetários ingressados para
aplicação em atividades econômi-
cas.

istro
O Art. 3" determina que:
— Em serviço esp»_*cial

instituído na Superinten-
dência da Moeda e do Cré-
dito, para registro de ca-
pitais estrangeiros, qual-
quer que seja sua forma
de ingresso no país, bem
como dc operações finan-
ceiras com o exterior, s*-
j"ão registrados:

aí os capitais estrangei-
ros que ingressarem no
país sob a forma de in-
vestimento direto ou de
empréstimo, quer cm
moeda, quer em bens (Lei.
4.131, Art. 3», Letra A);

b) as remessas feitas
para o exterior como re-
tomo do capitais ou co-
mo rendimentos dêsse,»,-
capitais, lucros, dividen-
dos, juros, amortização,
bem como as dc "royal-
ties", de pagamento de as-
sistêncía técnica, ou por
qualquei* outro título quo

.implique transferência de
rendi mentos para fora do
país (Lei 4.131, Art. 3", Ltf-
lia B);

c) os reinvestimèníos de
lucros das capitais os tran-
geitos (Lei 4.131, Ari. 3°,
letra C);

d) as alterações de va-
Ior monetário de capital
das empresas procedidas
de acordo com a legisla-

-Ç.ÍO em vigor (Lei 4.131;
r.rt. 3o, Letra D);

e)'os capitais estrangei-
ras c respectivos reintvs-
üméntòs de lucros jd
existentes ..zio piiús em 27
de setembro de 1962 (Lei
4.131,'modificada pela Lei
4.390, Artigo 5J, Parágrafo
1"). .

Os registros conterão os
elementos necessários à
caracterização das opera-
ções e inclividuação das
partes iritervenientes.

O registro dos reinyés
I-imentos a que se refere
a letra "C" será devido,,
ainda que se trate de pes-
soa jurídica e com sede
no Brasil, mas filiada a
émprôsàs estrangeiras ou
controladas por maioria
de ações pertencentes s
pessoas físicas ou jurídi-
eas com residência ou se-
tíè no estrangeiro (Lei
4131, art. 3", parágrafo
único).

As remessas para o es-
ttírior dependem do regis-
tro da empresa na Supé-
rintendêncla da Moeda e
do Crédito e de prova do
pagamento do imposto
de Renda que fôr devido
(Lei 4131, modificada po-
Ia Lai 43S0, art. 9", § 1").

Liitütaçõtíií;
Ao capital estrangeiro

aplicado em atividades
produtoras de bens e ser-
vicos de consumo suntuâ-
i'ío, definidas em decreto
do Poder Executivo medi-
ante audiência do Conse-

lho Nacional de Eco-
nomia, é limitada a re-
messa de lucros para o
exterior anualmente, a 6%
(oito por cento) do capi-
tal registrado na Supe-
rintendêncla da Moeda e
do Crédito (Lei 4390, ar-
tigo 2°).

Os lucros que excede-
rem o limite estabelecido
neste artigo, se remetidos
para o exterior, serão
considerados retorno de
capital e deduzidos do Te-
gistro correspondente, pn-ra efeito de remessas fu-
turas, sendo facultado, po-¦ rem, seu reinvestimento
nas próprias empresas,
quando produtoras de
bens e serviços, ou em re-
Riões e setores de ativi-
nades consideradas dó in
terêssè pnra a economia
nacional, indiciados em de-
oreto do Poder Executi-
vo. ouvido o Conselho
Nacional de Economia
(Lei 4390, art. 2", § f).

Amortização
As remessas de juros cie

empréstlmas, crédito' e ti-
nunciainentos sorào consi-
duradas como amortização
do capital na parte que ex-cederem do taxa de jurosconstante cio contrato res-
uectivo e de seu respectivo
registro, cabendo A, SOMOO
Impugnai e recusar a. par-te da taxa que exceder a
taxa frlgórántê no mercaãb
financeiro de onde procedeb empréstimo, crédito ou
íjnanciámeritò, na data de
yua realização, para ope-
rações do mtamo tipo e
ooridições (Lei . 4131. Art
0a),

Os pedidos de regrlstro do
contrato; para. eflsito cie
transferências f 1 a anceira.*,
para o pagament.o' de «ro-
Vftlties)). devido pelo uso cie-
patentes, marcos dc indús-
tria e de comia cio o» ou-
tros títulos ú-a mesma tis-
pécie, serão instruídos coin
certidão probatória da exls-
tenda e vigência, no Brasil,
dos respectivas privilégios
concedidos • pelo Departa-
mento Nacional de Proprlc-
dade Industrial, bem como
de documento hàbit proba-
tório de que êl&s nâo cadu-
caíam no pais de origem
(Lei 4131, modificada pela
Lei 4390, Art. 11°).

Declarações
As peisoas fíaicas c jurídi-

cas, domiciliadas ou com sl-
de no Brasil ficam obrigadas
ii declarar ii SUMOC, mi
forma que fôr estabelecida pe-
lo respectivo Conselho, os

bons e valores que possuírem
no exterior, inclusive depósi-
tos bancários, excetuados, no
caso dc estrangeiros os que¦possuíam àò entrar no Bra-
sil (lei 4131. art. 17).

As pessoas físicas ou júri-
dicas, domiciliadas ou com
sede no Brasil de«eião, ain-
da, comunicar à S U M O C

aquisições dc novos bens c
valores no exterior, indjcan-
do os recursos para tal fim
usados (lei 4131, art. 19).

Anualmente, até o dia 31
dc janeiro, as pessoas físi-
cas ou jurídicas, domicilia-
das ou com sede no Brasil,
comunicarão íi SUMOC o
montante dos seus depósitos
bancários no exterior, a 31
dc dezembro do ano anterior
com justificação nas variações
neles ocorridas (lei 4131. art.
19), parágrafo único).

As pessoas físicas que até
30 de abril dc 1965 pediremretificação das respectivas de-
claraçócs dc bens, relativas
aos exercícios Uc 1963 u
1964. pura efeito dc inclusão

cie valores, bens c depósitos,
mantidos no estrangeiro, e

anteriormente omitidos. íi-
cam dispensados de qualquei
penalidade (lei 4506. art. 82).

Garantia
O Tesouro Nacional e ascnticlndcs oficiais de crédi-

tos públicos da União c* dos
Estados; inclusive sociedades
de economia mista por elescontroladas, somente medi-
ante autorização cm decreto
do Poder Executivo poderão
garantir empréstimos obü-
dos, rio Exterior; por emprÈ-
sas pujá maioria de capital
social, com direito a voto,
pertença a pessoas físicas ou
jurídicas, residentes, ciomi-
filiadas ou com sede no Es-
terior (Lei 4.131, art. 37).

As empresas cuja maio-
ria de capital social com di-
reito a voto, pertença a pes-soas físicas ou jurídicas, re-
sidentes, domiciliadas ou
com sede no Exterior, e as
filiais de empresas estraii-
geiras não terão, até o ini-
cio comprovado de suas ope-
rações ou atividades, acesso
ao crédito das entidades è
estabelecimentos mençion;i-
dos no auiijo anterior (Lei
4.131, art. 38). _Parágrafo único — Exce-
luam-se das disposições con-
tidas neste anigo os proje-
los eon siderados de alto iu-
terésse para a economia na-
cional, mediante autorização
especial do Poder Executivo
(Lei 4.131, art. 38).

Serão considerados produ-
to de enriquecimento ilícllo
e, como tal, objeto dc pru-
cesso criminal para que se-
jam restituíclos ou compen-
sádos com or existentes no
Brasil, os bens- é valores, in-
clusive depósitos bancários,
existentes no exterior, per-
tencentes a pessoas físicas
ou jurídicas, domiciliadas
ou com sede no país, e não
declarados à SUMOC (Lei
4.131, art. 18).

Os bens e valòies existen-
les no Brasil poderão sei
seqüestrados pela Fazenda
Pública na medida cin que
sejam suficientes para que
se restituam ou se compen-
sem com os existentes no ex-
terior (Lei 4.131, art. 18).

Ficam sujeitos á multa dc
alé o máximo correspondeu
to a trinta vezes o maior sa-
lário-mínimo anual vigente
país, triplicados em caso de
reincidência, o.s estabeleci-
mentos bancários que deixa-
rem de cumprir o disposta
no Artigo 30 (Lei 4.131,
art. 25).

m* rsenio réus nao
fêz continência

O Conselho Permanente de Justiça
da Segunda Auditoria Militar julgará,
hoje, às 13 horas, o terceiro sargento
Kégls Gonçalves do Nascimento, do Q.
G. do Núcleo da Divisão Aeroterrestre,
acusado de desacato e insubordinação.

Conforme denúncia da promo tor ia, ó
militar se negou a prestar a devida con-

ttriériçia ao capitão Leomar «Toras Pè-
cego de Morais, permanecendo em po-
sição relaxada e com cigarro à boca. Ao
ser advertido, "o denunciado em tom
de galhofa, respondeu-lhe que, segundo
aprendeu no Exército, a saudação mi-
litar no interior do quartel deve ocor-
rer, apenas, uma vez".

Propósito
O capitão Leomar orde-

hoü-lhe que se recolhesse
ao corpo da rniarda, diz
o promotor Rubens Pi-
nheiro de Barros, .acres-
çentandÒ que "o denun-

.ciado, usando de alto tom
tlc voz, disse ao referido
oficial que não gritasse
com êle, sem sair do lu-
gar, gesto êsse que repe:
liu com o intuito de cha-
mar a atenção de outros
militares que se achavam
nits proximidades, e no
firme propósito do depri-
niir-lhe a aütòridadi".

Grupo dos 11
O promotor Bénjámln

Sabnt, da Terceira Audi-
tòrià dc Guerra, denuri-
ciou, ontem, por crime de
subversão" e incursos ria
Lei de Segurança Nacio-

.nal, Os civis, Jonatas Ri-
beiro Soares, Renato Via.
lia Soares, Jair Ribeiro
Soares, Rôinulo de Araii-
jo, Carlinhos José de
Áreas. Iltòh' Vieira, Ange-
lo Cizzo-.o. Mauro Ftodri-

.gu»: de Oliveira e Néls'.'ti
Balzdn.

O promotor diz que os
acusados constituíram e
mantiveram, entre os dias
13 e 31 cie março dc 1964,
ho município de Mun i z
Freire, Espírito Santo o
chamado "Grupo dos 11",
a fim de subordinação "ao
comando supremo do ex-
deputado Leonel Brizola".'
Diz ainda que a associa-
ção era "destinada a ati-
vidades combativas de
cunho político e revolucio-
nário".

Osvir.o
Prosseguiu, ontem, na

Terceira Auditoria de
Guerra, a formação cie
cuipa conlra os capftiUi
João Jones da Silva. Ri-
beiro e Aílft-n Franco e o
prítneiro-tcnenfe Paulo An
tônio Pinto Kelly e mais
três gráduacios,' anusados
de subversão no 4" Cru-

.po dc CanhO-.s 00 Ântia*1-
reos, etn Niterói

O iirimeiro-lenente -H.1-
lio Moacir Franca de ffu;—
mão depôs como içsíçmij-

.nha de .icv- ão e diss*
aue os três çfiüinjs 'rictT-
sos o tinham convidado

para participar de reu-
niões de solidariedade &o
marechal Osvino Ferreira
Alves, uma dos quais .«o-
bre petróleo; Revelou que
vira várias vezes o capi-
tão Aílton operar a esta-
çao de rádio da unidade,
embora não exercesse
mais a função de Oficial
de Comunicações. Final-
mente disse que por oca-
sião do movimento revo-
lucionário, havia dois gru-
pos da unidade: o maior
era contrário à revolução.

Aracjão
Prosseguirá, hoje. u.s 13

horas, no Superior Tri-
bunal Militar, o sumário' de i culpa contra os do?;,
oficiais da Marinha, acusa-
dos de subversão, outro

;òs quais, os'ex-almirantes
Cândido Aragáo, que se
encontra asilado tia
Embaixada do Mruimni.
Washington Frazão. Ãráú-
tetniinh:i cie acusação, o
jo Stísano"e Araiifo!;-.'Gpia-
no. Vai clepj>- como tes-

,<~r.ioiíâo_ri<."tvni!--e-:r u -»¦ r i*a
Hélip Leòndo' Marfins.

Mnistério fixará
salário mínimo na
próxima 2,a.-feira

O presidente da República realizará na próxima se-
.(¦uuda-feira, às 9 horas da manhã, uma -reunião mini»-terial para debater o problema da fixação doe novos ni-veis de salário mínimo, ocasião cm que pretende resol-
vor em definitivo, a porcentagem do aumento que de-
verá ser levado a apreciação das eonfeitcracõc*s dc em-
pregados e empregadores.

Fontes ligadas à presidência tia República informam
que o Serviço de Estatística c Previdência do Trabalho
.iá está fazendo a revisão dos níveis que já havia fixado.
Tal revisão está sendo efetuada poraiic os ministros
ao Planejamento e da Fazenda não concordaram com t»
porcentagem de aumento proposta pe*o SEPT.

Campos
Os srs. Roberto Campos

c Gouveia de Bulhões, mi-
nistros do Planejamento o
da Fazenda, durante as
reuniões que mantiveram
com o presidente da Re-
pública, manifestaram-se
inteiramente contrários á
fixação do salário mini-
mo de Cr§ 71 para os Es-
tados da Guanabara e S5i<
Paulo, afirmando que o
mesmo não poderá ser su-
perior a Cr? 65 mil, a fim
ds que não haja reper-
cussão negativa sôbrc a
economia nacional.

Como o ministro tio Tra-
balho defendeu as níveis
propostos pelo SEPT, qne
os fixou após demorados
estudos técnicos, o presi-
dente da República deter-
minou que fossem feita*»
duas tabelas de • salários
pafa submeter à reunia»
ministerial na próxima
segunda-feira. Uma ba-
soada nos dados técnicos
levantados pelo Ministério
dó Trabalho e outra que
atende ao sr. .Roberto
Campos.

As autoridades do M!..
nistério do Trabalho se
recusam a prestar quais-

quer infonriaçòes i» rir**-'
prensa, mas no Ministé-

.rio do PlanejamciiO yau
rios técnicos afirmam
que o sr. Roberto Cam-
pos conseguirá fazer pre-
valecei os seus pontos dc
vista. Salientam que a or-
ctem baixada para a re-
visão dos níveis pelos ór-
güos competenentes âi.
Ministério tio Trabalho jâ
•significa uma vitoria do
sr. Roberto Camoos.

Apreciação
Após a decisão do pre-«Utlcnte da República aos

novos níveis de salário
mínimo »svrão levados à
apreciação das confe-
déráções de empregados
e empregadores, que tc-
rão o prazo de 48 lioras
para se pronunciarem »sô-
bre a matéria.
Esperam as autoridade*

governamentais que as
confederações não levan-
tem objeções aos níveis
que vierem a. ser aprova-
dos na reunião ministe-
rial, a fim de possibili-
tar a assinatura do dé.

.creto antes do dia primei-
ro de março, data em qufc*
deve entrar em vigência.

DA GLÓRIA PARA A GLÓRIA
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O embaixador Carlos Martins Pereira fot sepul-
tado ontem, às 17 horas, no Cemitério de São João
Batista, saindo o fcrelro áa Capela da. Glória. O di-
plomata morreu aos 80 anos. Deixando viúva a ne-¦nhora Maria de Lurdes Alves Martins e duas filhas,
dona Nara. Martins Lobo e dona Ana Maria Martins.
O embaixador Cai-los Martins nasceu a 4 áe novem-
bro de 1884', em Porto Alegre, tendo cedo se iniciado
na vida diplomática. Sua carreira encermu-se em.
1949, íe?iclo atuação destacada nas Embaixadas ¦ ão
Japão, Bélgica. Estados Unidos e Franga. Durante a
Segunda Guerra Mundial foi embaixador nos Estados
Unidos. Estiveram presentes, entre outras peruana-
lidades, os ministros Vasco Leitão da Cunha e Ro-
berto Campos, embaixador Ciro Freitas Vale, embai-
xatriz Sette Câmara, brigadeiro Epamlnondas Gomes
dos Santos, e sr. Guilherme da Silveira Filho. Foram
enviadas oito coroas dc flores, se?ião enterrado na
sepultura 5.C44, Quadro do Jardim —• l? .D. Lt&o Ma-
tos, do Mosteiro de São Bento, deu a extrema-unção.
Não houve discursos.

Clube positivista
pede a Castelo que
liberte ..angolano

Em carta enviada, ontem, ao presidente Castelo
Branco, assinada pelo almirante Dêmaria Boiteux, o
Clube Positivista fêz um apelo em favor da imediata li-
Oertação do estudante angolano José" Luna Azevedo, afio
niimtlo que "sobrelevam suas convicções patrióticas só-
ore as implicações Ideológicas"."Que importavam —- diz o Clubo Positivista — as
endèncias maçònicas de José' Bonifácio, de Pedro I e

.ic muitos outros, tão perseguidos petos órgãos governa-
mentais, sc tinham em mira a independência do Brasil
ÃO jugo português", no século XIX?"

Anomalias
Salienta o Clube que momentos políticos, mas

.ípèlo é feito "sem preo- também sem convicções
oupações partidárias, sem incondicionais pelas de-
base em falsos temores mo cr a ei às, simboliza-
pelos regimes de esquer- da? pela anacrônica su-
cia ou direita, anomalias premacia do número sõ-
inerentes a certas; pertúr- bro a qualidade, porém

, „- ... radicalmente contrario abr.çoes pu distorsões so- tôda realiclade ou preten.
ciais em determinados são colonialista".
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COCHEIRA DE VIDRO
Bolonha

carreira aparece como favorita do primeiro
páreo de amanhã ma.s bem pode ser derrotada
pela Eldotéia que na última lhe deu multo tru-
balho até aos derradeiros 200 metros. Deve-
mos ainda lembrar que Carreira prejudicou um
pouco a pilotada de Adalton Santos.

Eidotéia voltou ao governo de J. Sousa que
íoi quem a levou ao vencedor em agosto do ano
passado. Anda atrasada esta filha Ja excelente
Urge.
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Descarte anda cada dia melhor e nesta sc-
mana trabalhou como nunca, sendo mesmo um
dos bons exercícios de segunda-ieira. Chance
positiva a do filho de Trêta.

Donato falhou no fim do ano passado e seusresponsáveis lhe proporcionaram um merecidodescanso. Há pouco mais de um mês começou
seus trabalhos mais forte e vai voltar em boaforma. Quase na conta e com possibilidades dl-latadas.

Trovão melhorou com a corrida dc outro õla
e provavelmente vai aparecer como favorito.
Tem realmente muita chance e forma com Do-
nato e Descarte um trio de respeito. Vejam quecarreira difícil.

Harmônica vem de dois segundos para Chi-
cana e Candidata e o páreo ficou aparente-
mente mais fraco. Possibilidades dilatadas. Jo-
sé Portilho garantiu a montaria e sua chance
é positiva.

Cristina M não correu mal na última ao
reaparecer e tudo indica que tenha melhora-
do ainda mais. Parece assim ser uma granderival de Harmônica. Manuel Silva insistiu na
montaria.

Lancha levou um castigo enorme pois vindode péssima corrida quase ganhou" na semana
seguinte só perdendo para Pelmar que tinha
sobras na turma. Vai agora com Osny Ricardo

que foi quem a pilotou na tarde de seu fracasso.
Mas é bom se ficar de olho nessa filha de Tor-
pedo.

Ausente das pistas desde agosto do ano pas-sado Satchmo retorna num páreo excelente paraseus recursos. Anda em boa forma e dificil-
mente perderá. Não dizemos que seja barbada
somente por ser um animal meio sem-vergonha.

Apostadísslmo na última com a pule baixan-
do de Cr$ 300 para Cr$ 29. Itaroguam voltou a
decepcionar. E' verdade que corria muito manso
no fundo do lote, mas na entrada da reta todos
abriram e êle apareceu numa brecha enorme
por Junto aos paus. Acabou ficando mesmo porali.

Como anda agora a C. C. não acreditamos
que Itaroguam ganhe na tarde de amanhã. Se-
ria mesmo o último grito de Adão do pobre L.
Acufia, um jóquei que poderia ser melhor se
tivesse gente boa para ajudá-lo.

El Glorious volta bem e vai custar multo
para ser derrotado. Correu três vezes e só per-
deu uma para Titular. Tudo indica que seja um
dos bons valores de sua geração, principalmente
na raia de areia. Até agora só correu em pista
pesada.

Eleven foi tirado de seu natural na última
pois sendo animal sem velocidade inicial largou
pela cerca e teve de ser obrigado desde o pi-
que. Na entrada da reta ficou um pouco afãs-
tado mas voltou com coragem no final para for-
mar a dupla. Tem agora chance de ganhar mas
como é um pouco irregular, aconselhamos que
não o elejam favorito destacado.

J. Machado pediu a montaria de Arkepan
dizendo aos titulares do Stud Vera que cavalo
corre melhor em suas mãos e que não pode che-
gar onde tem chegado. Estão todos com fé no
Arkepan que é realmente bom potro.

Esdrúxula está bem colocada nos 1.200 me-
tros e quem quiser ganhar o páreo terá de der-
rotâ-ia. Com 51 quilos e pela variante sua chan-
ce é positiva. Sweetness que aparece como sua
maior rival prefere uma pista-seca.

Pelo que correu na última, destocado e fe-
chado em todo o percurso, Bewitched é um nome
dos maiores no sétimo páreo da sabatina. Vai
com uma boa descarga do aprendiz A. Costa e
não vemos quem possa derrotá-la. Reparem seu"canter".

MONTARIAS DE DOMINGO
»'.* Páreo — às 14,31) Horas —

1.000 metros — Cr$ 1.200.000

1—1 Fólio, J. Portilho ... 55" Folga, A. Santos .... 53
2—2 Desatino, A. Ricardo 55

Data Vênia, F* Per F.» 53
3—! Seu Levy, J> Silva 55

K. Jane, A. Azevedo 53
.—6 Freedon, J. Souza .... 55

( 7 Drive-ln, A. Ramos . 55
j 2.° Páreo - As 15,00 horas —

2.100 metros — Cr$ 480.000
1—1 Timoneiro, O. Cardoso 60

2 Collané, F. Maia ... 54
2—3 Umdo, D. Moreno ... 60

Miracle, J. Portilho . 52
J—5 Attila U J. Fagundes 56

Arguapo, M. Silva .. 60
4—7 Brumado, A. Ricardo . 56

8 Iltov, A. Santos .... 56
1

3." Páreo — As 15,31) horas —
1300 metros — Cr$ 500.000
J—1 Purus, J. Portilho ... 54

2 Hully-Guily, O. Netto 56
, 2—3 Cirey-Paturé O. Card. 54

4 lnox, C A'. Souza ... 54
3—5 1'acoca, A. Rejs 56

6 Cunco, J. Machado .. 56
4—7 Confetti, F. Maia ... 56

I S Diorito, N. Lima .-... 54
: 4." Páreo - As 16.00 horas —

Í.6Ü0 meiros Cr$ 600.00Ü
_—I Montcvirgine, J. Fng. 57

2 Raftinha, N. Lima ... 57
2—3 Regialinda J. Portilho 57

4 Decretai, \. Santos .. 57
3—5 Ouetle-Nuit, n/correrá 57

6 Iara, J. Negrelio . 57
i 4—7 Nevaly, 1. Oliveira .. 57

8 Dicaba, I. Corrêa ... 57
. Pylore, J. Machado 57

56
54
56
56
55
49
53
53

5." Páreo - As 16,30 horas —
1.300 metros — CrS l-OOO.OÜO
»—1 Quenal, J; Portilho .. 56

2 Bojudo, H VasconctM. 56
2—3 Exagero, O. Cardoso 56

4 S Germain, M Silva 56
3-5 Zé C D'Agua, J- Hn. 56

6 Lieutenant, A Sanlos 56
" Lincolin, J. Fagundes 5b

4—7 Hamengo, F. Per. F." 56
8 El Kan F Esteves .. 56
" Lord IpO, J. Sanlos 56

6." Paro» — As 17.05 horas —.

57
57
53
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

8.» Parco - As .8.15 horas —
1.000 metros — Ct? 600.000 —
(BETTING)
i—1 lt, J. Portilho 

2 1. Brave J. Negrelio .
2—3 Cameu, À. Ramos ...

MabruK, J. Santos ...
Maron, F. Pereira F-0

3—6 Fãritástlç; H. Vasc. .
7 M. de Madrid, M. Nie.

2 Carahranca A. Hod.
4—D Cafarnaum' J. Mach. .

10 Donestre, J. Graça .
il Orcinelli, A. Ricardo .
9." Páreo — As 18,50 horas —

'.iW metros — Cr$ l.OOO.KH) —
(BETTING)
1—i Engrá; J, Corrêa 

" Economia, A. Santos
2 Old Dalila, P. Fom.

2—3 1 Love, O /_. SoUZíi
Benetè, O Cardoso .
Oiola A Nery 

3—6 Endurance, J Mach.
G. Charro, J. Tinôco
Oslentosa, A M. C

4—9 Urbis, A. Ramos ....
10 M, Guanabara, A Hod.

, 11 Saiamandra, F* Per. E«

.'.400 metros — Cr$ 1.000.160 —
(PROVA ESPECIAL)
1—1 Montelepre, J. Fag. .

2 Pingolinho, J. Mach*
2—3 Babáo, J. Portilho 

';',

Ham'N'Eggs, A. Hod.
3—5 üecil, J. Souza 

" Estio, F. Pereira F-0 .
4—6 Estibordo O. Cardoso

" Marítimo, A. Santos
7.° Páreo — As 17,40 horas

1.000 metros — Cr$ êVO.MJO
(BETTING)

1—i Ke-Comba, A. Ramos
Pocahontas, J. Silva
Oguclla, não correrá

2-4 Kaidafa, J. Portilho
Havoline, F. Esteves
Paquera, A Costa ...

3—7 Tirelire M. Silva ..
Niva, B, Alves 
Fazuma, não correrá

4-10 True Maid, A Santos
11 Osogada, L. Acuna
12 Stacl, O. Cardoso .

" Valia não correrá ..

57
57
57
57
57
57
57
53
57
57
57

agradou aos
observadores

Bewitched que reapéreceu ein
grande loi mu cm sua ultima
úpresèntaçl-ò, guando _mp_ cciir
deu sensacional atropelada; para
igualar a iin.iu ilo ponteiro
Joby, que pur.cia o guuhaüoi.
volta esia semana, em melhores
condições, comu nioslrou no
nprohlo uo ontem, na Gávea, ao
ílorcaf 7UÍ mutros em -ki", c_a-
vados, na dlreçáo de A. Campos.

Donato toi outro que impres-
siunou aos observadores nos exer.
.Meios matinais, percorrendo 800
meiros em 53'', sem ser mui-
to exigido, tendo em seu dorso
o bridão Francisco Mam, que só
torneou o filho de Kgeu, pois o
animal vem de cura, c não c
apresentado cm público desde
agôsio da temporada passada,
mas está cm turma boa para
seus recursos*

Apxprontos
PRIMEIRO PAREO

Carreira, J. Souza — 600 me-
tros em 42"

Eldotéia, A. Santos — 700 me-
tros cm 47"

SEGUNDO PAREO
Donato, F. Mata — 800 metro»

em 53"
Descarte, A. Santos — 600 ro»-

tros em 39"
Trovão, J. Portilho — 600 vo*-

tros em 41"
TERCEIRO PAREO

Harmôniica, J. Portilho — 600
metros em 40"2/5

Christina M, M. Silva — _0
metros cm 38"

Rivabela, M. Andrade — 600
metros em 40"

Fugidia, I. Oliveira — 600 m*-
tros cm 39"

QUARTO PAREO
Salchmo, A. Ramos — 600 mo-
tros em 36" (Reta oposta)
Dauipier, J. Portilho — 800 me-

tros em 53"
Araquiri, A. Reis — 360 metros

em 22"3/5
QUINTO PAREO

Eleven, J. Portilho — 600 me-
tros em 38"3/5

Estheta, J. Souza — 600 me-
tros em 37"

SEXTA PAREO
Esdrúxula J. Souza — 700 m<-.-

tros em 44"2/3
Sweetness, J Portilho — 600

metros em 38"2/5
Deganlia, J. Machado — 600 me-

tros em 38"
SÉTIMO PAREO

Bewitched, A. Costa — 700 me-
tros em 46"

Nihuil, J Corra — 800 metrtos
em 54"

Major Orion, J Portilho — 700
metros em 46"

Candomblé, H Vasconcellos —
600 metros cm 39"2/5

Cambrioleur, M. Maia — 600 me-
metros era 38"

Pau de Arara ^. Fagundes —
700 metros em 44"3/5 .

OITAVO PAREO
Hnppy-Kid, L. Santos — 600 me-

tros em 39"
Ilajaienso, D. P. Silva — 700
metros cm .45"
Izonzo, T. Fagundes — 700 me-

tros em 46"
Jceberg, A. Ramos — 600 metros

em 41"
Alfredo A. Ricardo — 700 me-

tros em 45"_/5
Nagib, A. Santos — 800 metros

em 54"
NONO PAREO

Ed.lelé, J. Machado — 600 me-
tros em 37"3/5

Tobacco Road, O. Cardoso —
700 metros em 47"

Zut, S'. Portilho — 600 me-
tros em 42"

Upper-Cut A. Santos — 600 me-
tros eni 40"

Resultados
de ontem
na Gávea

1.9 Páreo — 1.200 metros
1. Bliss. J. Portilho
2.» Bela Itália, A. Ricardo
Venc. ( 5)  Cr$ 12
Dupla (23)  Cr$ 19
Placês ( 5)  CrS U" ( 3)  Cr$ 14

Não corerram: Gret-Carina,
Adubra e Marqueza

2." Páreo — 1.000 metros
1." Sky, J. Portilho
2*. Ira-Ira, M. Silva
3.» Rcnánia, O. Cardoso
Venc. ( 5) Cr$ 19
Dupla (13) Cr$ 23
Placês ( 5) CrS 10" (1) Cri 10" (3) Cr$ 10

3.» Páreo — 2.100 metros
l._ Song J, Fagundes
2-" Lord Pingüim, O. Cardoso
Venc. ( 2)  Cr$ 88
Dupla (12)  Cr$ 66
Placês ( 2)  Cr$ 30" ( 1)  Cr$ 15

4." Páreo — 1.000 metros
i'., Pierrot Sonhador, N. Lima
2." Balmain F. Esteves
3*° Ilandsome, J. Machado
Venc. ( 1)  CrS 20
Dupla (13)  CrS 35

Placês ( 1)  Cr$ lt" (6)  Cr? 18" (5)  Cr? 15
5.» Páreo — 1.200 metros

1." Dom Artigas, A. Ramos
2." Bérbere, M. Silva

Venc. ( 2)  CrJ 20
Dupla (12)  CrS 13
Placês ( 2)  CrS 12" (D  CrS 11
Não correram: Pato Donald e
Bob Leo.

6,o Páreo — ..MX) metros
1'" Arguapo, M. Silva
2." Ilfov, L. Santos
3.» Complot, F. Esteves
Venc. ( 3)  CrS 29
Dupla (23)  Cr.. 45
Placês ( 3)  CrS 15

" (5) CrS 16
Não correu: NTcclar Dourado
7." Páreo — l.f-OO metros

l.o My Reine, P. Alves
2-" Banza, J. Silva
Venc. ( 7)  Cr? 20
Dupla (14)  CrS 20
Placês ( 7)  CrS 14

":...(-',.  CrS 13
Niio correram: Reine e Beduina.

— Movimenlo geral dc apostas:
CrS 156.257.280.
2 ETAOIN a E1A01N ti .

Aprontos de ontem foram realizados em raia pesada e Bewitched e Donato im-
pressionar am mais

O Jóquei Clube Brasileiro, por IritÇ-iiíéiAo cly iHftj.
tor do Hipódromo, Carlos Portilho, acaba tle tomar a
primeira decisão positiva contra os profissionais que
não terão as suas matrículas renovada.*; nesta têmpora-
da, ao mandar sair. ontem, das matinais, o freio Or-
lando Palermo, jóquei modesto que poucas oportunlda-
des teve ate hoje íja Gávea.

Inácio de Sousa, amigo profissional e hoje funcio-
nário do Jóquei Clube Brasileiro, trouxe a ordem di-
retamente 90 íreio, que incontinente deixou o Hipodro-
mo. compreendendo de imediato a extensão da medida.

Início perigoso
Como a recente eleição de

Carlos Ribeiro para presi-
dente do Sindicato dos Pro-
fissionais do Turfe, era jus-
lamente impedir que pro-
fissionais sofressem estas
medidas que estavam to-
mando corpo entre os dire-
tofes da entidade, e decisão
de agora, abre realmente

.um precedente perigoso que
talvez seja mais uma ms-
dlda para testar a real ca-
paclriade dos profissionais
nesta nova fase de organi-
zaçfio do seu sindicato.

Tinha ordem
A ordem do diretor Car-

los Portilho, parece ter st-
do algo precipitada pois.
Orlando Palermo tinha or-
dens da Comissão de Corri-
das para trabalhar nas ma-
tinais e vinha de uma lon-
ga cura, quando, caiu de
um animal trabalhando nas
matinais do Hipódromo ca-

rioca. A atitude dc agora
velo, talvez, precipitar uma
pequena guerra entre os
profissionais e dirigentes do
turle carioca, pois com a
decisão do tirar o modesto
Jóquei do convívio da Ga-
vea, abre-se um precedeu-
te perigoso na posição dos
outros que estavam amea-
çados com a mesma decisivo,
e que a eleição de Carlos
Ribeiro, parecia ter solucio-
nado em parte.

Decisão
Logo que tomou conheci-

mento da decisão Imposta
a O. Palermo, o treinador
Carlos Ribeiro procurou
marcar uma reunião dos de-
mais membros da sua dire-
toria, para então, juntos,
tomarem a primeira decisiio
nesta pequena guerra que
o Jóquei Clube iniciou e
que eles são as vítimas prin-
cipals.

NEVAL Y IMPRESSIONOU
f~i~w~~ 
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Nevaly sempre em grandes pro-
gressos nas últimas semanas, vol-
tou a deixar excelente impressão no
seu floreio para domingo, com 106"
nos 1.600 metros, fazendo sempre o
percurso pela cerca de fora e cunf
L Oliveira tranqüilo no seu dorso.

Melhorou

Brumado agora novamente com
Antônio Ricardo, impressionou fa-
voràvelmente aos observadores com
145" para a.volta fechada com seu
jóquei sempre procurando abrir
para despistar ao máximo. A milha
final foi coberta em 112" quase em
câmara-lenta.

O potro Fólio melho-
rou bastante e marcou 67"
para os 1.000 metros so-
brando visivelmente/Folga
igualou a marca, porém
chegou um pouco exigida.
Data Vênia mostrando
que será realmente uma
forte competidora, passou
os 1.000 metros em 67"
numa pista de areia real-
mente impraticável.

Ao* largo
Timoneiro, sempre tra-

balhando bem, assinalou
146" para a volta fechada
com Oraci Cardoso tran-
quilo. Umdo, sairido mui-
to ligeiro, caiu um pouco,
no final e trouxe 140" pa-

.ra os 1.900 metros. Attila
U, trabalhou com um jó-
quei leve e marcou 145"

para a volta fechada, che-
gando contido ao disco.

Sem destaque
Raffinha, não vem tra-

balhando bem e ainda
desta feita decepcionou
aos observadores com ..
110" nara a milha. Regia-
linda, 81" para os 1.200
metros com sobras. De-
cretal, 1.400 metios em
98" de galope 'largo. Iara
1.300 metros em 88"2/5,
deixando impressão das
melhores.

Surpresa
Saint Germain, surpre.

endendo aos observado-
res passou cs 1.300 metros
em 86" chegando contido
por M. Silva ao disco. P.
lo floreio sua "chance" é
realmente das maiores.
Exagero, ganhou de Des-
ca em 84"2/5 para os ..
1.300 metros, porém um

pouco empurrado 110 ii-
nal.

Galope largo
Babáo de galope largo

trouxe 108" para os 1.600
metros sempre com Poi--
tilho tranqüilo em seu
dorso, Estibordo, sobrava
visivelmente com seus 79"
para os 1.200 metros.

Velocidade
lt fazendo valer a sua

grande velocidade, assina-
lou 80" para os 1.200 me-
tros com ação final das
melhores. Indian Brave
dominou tranqüilamente
um companheiro de 
80"l/5 para os 1.200 me.
tros. Old Dalila, impses-
sipiioü melhor, agora,
com 83" para os 1.200 me-
tros. Endurencc florece
sempre o percurso de ..
1.200 metros e marcou ..
80", correndo com dispo-
sição invulgar. »

LOTERIA do ESTUDO on GOUNilDI.RH
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PRÊMIO MAIOR.

13°- extra,ào Cr$ 7.000.000,00 p
Lista de QUINTA-FEIRA, 18 de FEVEREIRO de 1965

Pagamentos sem desconto 2..82Q PRÊMIOS Pagamentos sem desconto

LANO "A-0*

PRÊMIOS Cl .

W(M... 4-.000.00
118'_... 4.000.ÚÔ
1371 ... -1.01X1.00
«14... 4,000.00
144!).. 4.ÍXW.I10
1589... I.OOO.OO
ftr.7_... 4,000,00
1M7... 4.00000
1704... 4.000.00
1703... 4.0W.OO
ire... 4.000.(10
Is,vj._ 4.000.00

2
20113... 4.01X1.00
2072. 4.000.00
2085. 4.000.00
2.105.. 4.000,00
22G7. 4.000.00' 
2.13_ ... 4.000.110
2371... 4.000.00
24in... 4.000.00
2530... 4.(100.00
2053... 4.O0O.00
2G72... 1.000.00
wtíKir... i.ooo.oíi
2735 .. .1 000.00
2012.. 4.O00.00
2017 .. 1.000.00
2910.. 4.O0O.00

3

3016
50.000,00

CK _>ZEIf_ 08

3017
7.000.000,00

DlíCRUZEÍÍtOS

3018
50.000,00

CR _.7.'t_l ROP

PRÊMIOS CRS

3070 .
311-7 .
ais....
3202..
3210.
3370..
3302..
;U83..
3523..
3518..
3025..

I.OOO.OO
4.0110.00
i. 000.00
4.000.00
4.000.00
1.1X10.00
4.000,00
4.000.00
4.000.00
I.OOO.OO
4:000.00

CII I. 7, Kl ItON

3801 4.000.00
3SM- 4.000.00
3051,. 4.000.00

4
«__•_ 4:00O_0

. 4228- 4.000.00
4300 4.000.00
43.(0.. 4.OOO.0O
1129- 4.000.00
451)5 4.000.ÜO
4019- 4.000.00
4(i.')t I.OOO.OO
4051 4.000.00
4894.. '.000.011
4800 4.000.00
49IÍ2- 4.000.00
4974 4.000,00
V.IK.7 4.000.00

B__! 4,000.110;
5345. 4OOO00Í
5318.. i.000.00
63711 4.000.00
4431 4,(H:o00
5512.. 4.000.00
5051 4.00000
'058... 1.000 (lll

PRÊMIOS CHS

S01Í9 4.000.00
5728- 4.000.00
5770 4.000.00
5800 4.(8)0.00
5888 4.000.01)
5899- 4.000.00
5912- 4.Ü00.0O
5900 4.0(81.00.
5992.. 4.000,00

.5
GOS?- «_00.00
0312.. 1.000.00
«033.. 1.000.00
0701 - 4.000.00
0853 . 1.000.00
0931 - 4,000.00

I
70.0. 4,000.01.
7112- I.0UD.0O
'198 4.0(10.00
7210... I.OOO.OO
7219 1.000.00
7303... UKI0.00
7325 i 00000
7332 4.000.00
7420 1.000.00
7435- 4.000.00.
7058- 4.(81000
7721 1.000.00
7779- 4.000.00
7813- 4.000.00
7873 I.OOO.OO
7898 4.000.00
70.39 4.(8KI.OO
'948 (.000.00

8
SOBO UMIOD0'
«42 I.00O.00
H2.10 4000.00
¦1350 4.000(10
S428- 4.(VIO OO
84-79- I.00O00
8799 4.00000
8807. UKIOOO
8811 1,0(8)00
8810 UmilOO

PRÊMIOS CR»

8909 4.0110.00
8997 4.1X10.00

9 •
9032- 4.000.00
9050. 4.000.00
9100.. 4.000.(81

'9M0.. 4.000.00

9199 4.000.00
9219.. 4 000.00
9228 .. 4 000.00
9250... 4.000.011
9535... 4.000.0(1
9071 4.000.00
9717,. 1.000.00
99(10- 4.000.00
9987 4.000.00

IO
10015 .. 1.000.00
10031 I.OOO.OO
10575 1.000.00
Kll'188 1.000.00
10710 4 000.00
10913 I.OOIWO
10910 I.OOO.OO
10970 4.000.00

1
W07I 1.000.00
Ililiõ- 4.000.00
11388- 4.000.00
11509- 4000.01)
11532- 4.000.00
11507 4.00Õ.OO
11593 1.000,00
111108 I.OOO.OO
MIÍ14 1.000.00
14.707 1.0000(1
14780 4.000.00
H780 I-00O0I)
•-1803 4000.01)
11810- 1.000 011
,11810- I.K1A00
11891. 1.00000
U98-1 (.1)00 IX)
U.'.l9-3 I.0OO.IH)

12
12024. 1.000.OD
12034.. I.OOIIIIO

PRÊMIOS CRJ

12107
I2IIÍ4 .
1222(1 .
I22ÜÍI
12335 .
12389 .
125111 .
12(104 -
12053 .
I2IÜÍ3 .
12(197
128(111 .
12874 .

I.OOO.OO
1.000.00
l.lKIO.OO
4.000.00
1.000 00
1.000.00
i.000.00
l.lKIO.OO
(.000,00
HHIO.OO
(.001100
t ooiioo
I 000110

13
iam;

KI21H

13311
tonta.
W431 -

ii'1509 .
13531 .
K1555 ..

131130 ..

KI7II0 .

18744 _
KI890-

13929 .
I3952-.
UM5 _

I.OOO.OO

(.000.00
(.000,00

1.18)0.00
1,000.00
1.000.00
1.000.00
4.000.00

4,000,00
1.000.00
4.0181.00

1.000.00
4.18)0.00
4.000.00
aooooo.

14
141)79 .
14082 -
14132 .
14137 .
14114
14219
14228 .
H20I .
-12811 .
W394 .
14441 .
(•1510 -
44538 .
Mlill-
146115.
11795...

11)00.01)!
I.OOO.OO
I.OOO.OO
1.000.00
(.000.00
(.000 (Kl
(.188)00
1.000.00
t.OOOOl)
1.000 IH)
l.OAOOO
(ooooo
(.00000
1.000.00
(.000.00
I.OflOOO

1-1789 . HOOO.OO
I.1Í1U2 . ÜOOO.OO

PRÊMIOS L'I(S PRÊMIOS CRS

I587G- 4.00U.O0
15880.. t_p0,00
I592II-. I.OOO.OO
15942.. 1.000.00
15998..- 4,000,00

15
lfi(__ 1.000.01)
15001 4.000,00
15101 4.000.00
15102- 4.000.00
15120- 4.000.00
15154 .1.1)00.00

_¦' rtuMio

15177
300.000,00

C-R V ZtE I R O S

;

15215
15232
15248 .
15252 -
152117 .
15277 .
15292 .
15307 _
15394 _
15395 .
15,'l^G .
15409 .
15427 .
15133 .
15405 .
15107 .
15490 .
15510 .
15512 .
15515
«5547
I5G44 .
I5G70 .
»5li92
(5715 .
16771
15781 ;
15813
I-5S30
15371

1<>

1.000.00!
I.OOO.OO;
MKIO.OOJ
1.(8)0.18)
1,00000!
I.OOO.OO
1.000.00!
(.1100.00
1.00000
i.ooó.ôo
4.000.00
1.000,00
1.000.00
1.00000
1.18)0.00
1000.00
1.000 00
1.(810.00
1.1810 00
l.iHKKV)
i.iHunm
1,01811)11
cooooo
(.000 00
11,11000!
4.00000!
H>n.HH>Í
l.i_ID0l)j
1.000 00
1110000'

1007-7 „
iiiosa.
IGI07-
10144 -
10205 ..
10220 ..
10221 ..
10253 .,
10251 ..
10255 ..
(11307 ..
111391 ..
¦IÍ4..0 ..
1III5S .
IlilGIi -
10197 .
11)1110
10081 .
10082 ..
MIMO ..
10700...
107211 .
10735 .
1(1739
10704 .
IG795 _
10802 .
1(1891 ..
10808 .
Ilüllll '

10937 ..

4.000.00
4.000.00
J.OlKtüll
4000.00
•I.OOO.OO

4.000.00
1.000.00
1.000.00
1.000.00
1.000.00
1.000.00
1.000 00
11100.00
1.01)0.00
1.000.00
1.000,00
4.000.001
I.OOO.OO
1.000.00
(.000.00
4.1K8I.OO
I.OOO.OO
1.000.00
i.òoòioof
1.0001)0
1.1810.00
1.000.00
['.Ü00.0Õ
1.000.00
I.OOO.OO
1.000.00 1

PRÊMIOS SR*

07080 _ ..OOO.OO
W997. 4)000.00

13
1801.0., teOOO-.OQV

18020
500.000,00

CII U '.<EIR-Oi4

18023 (.000(00
18253 I.OOO.OO
18200 1.18IO.OO
18272 . 000.00
18355 1.000.00
183(10 1.1H10.00
18,-llili t.iKio.oo
1849-1 I.OÕÓ.Oü

18514

CRUZEWIOS

7 IS0O7 
,.,)00.„|,

"025 M_0.00| m™ umm
1700.2 i.ooo.ool ..«« yinftt»
17175 HXlOOOl "*7)« t.tHH).Un
(7/103 4000 001 m" (.000.00
'7048 (.000.01)1 ISI(5Z_ (-.(WO.OO

17780 (OIKIIHM 18928 (.1100.00
17849 (0I8I00J 18950 (.1810.00

17870 4iHMH)l)| 18951 (.0(8100

17931 i.OOOOO' 18979 (.000.00

Todos os números terminados em 7 (final do 1." prêmio) têm CrS 3.500,00

Í30. EXTRAÇÃO

As dezenas 20 77, 14, c 55 do 2.°, 3.*, 4." e 5." prêmios tém CrS 3.500,00
As extrações principiam às 15 horas

0 Fiscal Geral de loterias: fERHOND. GOMES CfllüZA

MARCHA DO TURFE
— A atitude cio Diretor do Hipódromo, sr.

Carlos Velasco Portinho, expulsando o jóquei Or
lando Palermo, na manhã de ontem, desagradou
a gregos e troianos, por ser o profissional, un> ho-
mem modesto, e que vem de um período de inati-
vidade de mais de uni ano. Um ano e meio para
sermos mais exatos.

Se o Jóquei Clube pretende iniciar a cam-
panha contra jóqueis e treinadores a fim de alija-
los do palco onde sempre ganharam a vida, o
fêz numa hora imprópria, e justamen.w por um
senhor que é antipático e mesmo odiade fiela
oposição e situação dos jóqueis e treinai? o res. Re-

• conhecemos o direito que tem a- entidade carioca
de dar matrícula a A ou B, mas Palevifíò _ .ha
autorização da Comissão de Corridas para tra-
balhar. Se tinha, poderia, quando muifc. ser cha-
mndo à Secretaria, onde ouviria a comunica-
ção.

O modo com que foi expulso do prado, de for-
ma humilhante, revoltou a todos que presencia-ram a cena. e ficou provado não ter o Jóquei
Clube a mínima consideração com quem quer queseja, principalmente tendo à frente homens comoo sr. Portinho.

— Em portaria da Defesa Sanitária Animalcio Ministério da Agricultura, foi proibida a en-trada, em todo o país, de animais procedentes doPeru, porque apareceram casos de anemia per-niciosa, oriunda da Argentina.
3. — o treinador Exnedicto Coutinho estáasruardando^ o cavalo Judô. para inscrevê-lo noCrt-ande Prêmio "Cordeiro da Graça", em 1 00(1metros; com dotação dè CrS 4 milhões, no dia 7ue março.

_«__ _o~^^ia_mal Bgi. te* inscrito no nono pi-
«____ rdT 

n^0, n-a Gávea' terá a cohdüiiâo deoraci Cardoso, e nao Antônio Ricardo, como che-gou a ser noticiado.
_,_ _-~ Em ^u.eríos AiI-es. após a realização deum pareô no Hipódromo de San Isidro o ióciueiHern Bouley subiu à Comissão de Comidas paraexplicar os prejuízos sofridos por sua pilotadaDelilah, quando o presidente da Comissão, sr.Frederico Elortando impediu-o de falar expul-sando-o do recinto. O jóquei protestou, dizendo
que os profissionais são dignos de maior conside-ração por parte da Comissão de Corridas.

6 — Os jóqueis e treinadores de São Paulooferecerão hoje, no Grill Room da Sears, um ban-
quete ao sr. Thomas Assumpcão Jr., comemo-rando a passagem do seu aniversário. (Que dife-rença do turfe carioca)

AMANHÃ NA GÁVEA
1.» Páreo — As 14,31) huras —

1.31)0 metros — Cr$ ...00U.00U
Kg

4—1 Carreira J. Souza ... 5o
2—2 Hidoléia,' A. Santos 50
3—3 Alale, j. lj. Pauliulo 56

4 F. ae Soleil, J. Mach. 56
4—5 La Premiere, j. l:ag. 56

6 H. Princess, J. Negi. 56

. 2." Páreo — As 15,UÜ horas —
1.300 metros — Cr$ 60O.ÜQ0

Kg
1-1 Jadil, J. Machado ... 57
2—2 Donato, F Maia 57
3—3 Descarte A. Santos 57

4 F. do ául, J. Fag. 55
4—5 trovão, J. Portilhu 57

6 13aby-Face, M. Silva 53
i." Páreo — As 15,30 aoias —

1.300 metros — CrS 500.üflü
Kg

1—1 Harmônica, J Portilho bo
2 Zimase, J. Graça .... 54

2—3 Chnstina M., M. Silva 54
4 Rivabela, M, \ndrade 54

3—5 Lancha U. Ricardo .. 54
6 Fugidiaj 1 Oliveira 54

4—7 Bcloca, A. Costa 56
8 Springlighl, H- Vasc. 56

4.o Páreo - As i6,UÜ noras —
1,300 metros — CrÇ 500 Ü00

Kg
5o
54
54
54
56*•.*.
.6
56
54

1.10. ÍXTHHÇDÍ.

1—i Satchmo, A. Kamos
Dampier J. Portilho

2—3 Poppy, ) Tinôco ..
4 Copihué, (i. Sancao .

3—5 Araquiri, A. Reis ...
Fusco, F. Vlir.eits .

•1—7 Palms, -A. M Cpm
8 Paianat, F. Estei-es .,
•J Itaroguam, L, Acuna ,

5." Páreo — As 16,30 horas —
1.4Ü0 metros - Cr$ 1.000.000

Kg
1—1 El ülorjous, A Kic- . 56
2—2 Eleven, J Portilho . 56

Titular, M. Silva ... 56
3—4 Estheta,,J. Souza  56

3 Arkepan, J Machado 56
4—6 Lunaison, J Fagundes 56

E Brasas, F. Per|. F-' 56
6*° Páreo - As 17,05 horas -

1.2UU metros - Cr$ ,.000.000
HANDICAP ESPECIAL
I—1 Esdrúxula J. Souza ..

2 Stclln By, A Azevedo
2—3 Sweetness, J. Portilho

4 Pcan Harbor, n/com
3—5 Ueganha, I Machado ." Sacha, O Cardoso ..
¦t-6 Ofensa', I* Per. F."

Beriozka, J. Fagunde-,
7." Páreo - As 17,40 horas

l.i-. metros - Cr. bOÒ.tflO
BETTING
l—s Bewitched A. Costa .

2 Nihuil, J. Corrêa ....
2—3 M. Orion, J. Port.

Macleans, C. Souza
3—5 Candomblé, H. Vasc. .

" Cambrioleur, M. M.iin
6 Pau de Arara, J Fag-

Joby, J. Negrelio ••••
4—7 El Cacique, A Ricardo

lsquion S. Silva ....
S.o Páreo - As 18,15 hora*

1.600 metros - CrS "00 O!»
BETTING
i—1 Happy K.id, L Santos

Itajaiense, D P. Silva
Cantilever, J. M. Stos.

2—4 Fiel, O Cardoso 
Tarantus, M. Silva ...
Keue...-.,i, 3. Portilho

3—7 Jzonzo, J. Fagundes .
S Iceberg A, Ramos
9 Alfredo. A _icareo

•MO Nagib, A. óantos ¦•••
li D. Negro, I. MachaU.
12 Hcpatan, iA, Henrs-
13 Psiu, E Fraga ...
<).c- Páreo - As 18,50 horas

1.200 metros - fcrS I 000.000
BETTING
1—1 Edjelé, J. Machado

1. Roaci, O Cardoso .
Cambe I Fagundes .

2—4 Zut, J Fortiiho . ••
Rajan. J. Julião 
Jimba-Loo, A _zevedo

3—7 Ustinoff, -J Souza ....
Cheviot, M Silva ...
Primado, M And.-idc

4-i0 Upper-Cut, A -ia.-itos

11 Venuzjano, J B' Pan
12 Quengo, A. Ricardo -

_ .^.J-:r«i_____i« .- -;:¦¦- ,«i¦»-¦-[ . ___í_______a_S_____ail»____^__^_<^^ r^*v ¦¦** «n^: ^V_r_-^^-^ftlM_*_í^ ___*____!___
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(larnaval
atrapalha
Daniel

0 técnico Daniel Pinto ain-
da não dará hoje o coletivo
da semana, marcado para a
última quarta-feira e adiado
porque o campo do Bonsu-
cesso está sendo preparado
para bailes de carnaval.

Informou o treinador quenão conseguiu nenhum está-
dio e por isso mesmo vai
dar apenas individual e li-
geiro "dois toques" na parte
do campo ainda não ocupada
pelos carnavalescos.

Com relação à excursão,
Daniel Pinto ainda não con-
seguiu jogos para sua equi-
pe c, quando um empresário
o procurou, solicitando queaceitasse CrJ 500 mil por
partida, Daniel disse taxati-
vãmente não. Como o em-
prcsSrio insistiu, lembrando
que a Portuguesa, que tam-
bém se classificou, vai atuar
no Sul do pais por Cr$ 500
mil livres de despesas,

;'T-iiltBff^**- ,r;^y 5*__f^''______! ME$Ê$è%&~ >^ro t:J,S8____________i______j?--?!^-S-S--S-^^•¦¦[¦• ¦¦¦¦¦¦ y*i-:?j'$A}&g&(§ffip$BLá_____k_ ' 
_4___________k______3__Í *____H_^___^_s^-'^'^^F^^^I_sw^^H_ *>iu»

gflf $*\âfôÈÍifâiS *^K(^ t-í.'*' ? Bm ________áM__Í____B_fe^. ;^^K?*Ík!!-ÍP-iW Wmm- "*;^_Hni7 rflP^' jJ_nF?'g-^-__R_______r_• jBBfcia___________________ <jÈÊ$fc -¦-'¦*-&
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Aírton e Ananias que são vistos na foto, juntamente com Paulo Henrique, por ocasião ão desembarque ontem, no Galeão, reafirmaram o
seu descontentamento e p retenâem deixar ó Flamengo

SANTOS ENFRENTA UNIVERSITÁRIO E
UNIVERSIDAD DESISTE DO PROTESTO

Governo
veta
aumento

O governo do Estado da
Guanabara comunicou ontem
à Federação Carioca de Fu-
tebol que não permitirá o
aumento dos ingressos no
Maracanã, de Cr$ 600 para
Cri, 800 uma arquibancada, o
que fêz voltar ao preço an-
terior o jogo Vasco x Flumi-
nense, amanhã, pelo Torneio
Rio-São Paulo.

A comunicação foi feita
através da ADEG. Anteon-
tem, a FCF usara, para o
aumento, o artifício de acres-
centar aos seiscentos cruzei-
ro: todas as taxas que inci-
den- sõbre os ingressos. A"federação, no entanto, na
próxima semana fará uma
exposição ao governador sô-
bre a necessidade de abolir
o congelamento dos preços no
Maracanã.

Arkl e
Equador é

Os dois escretes que a CBD
formará êste ano para as ex-
cursões à Africa-Europa e às
Américas viajarão no mesmo
dia — 11 de junho —, es-
treando, respectivamente, na
Argélia e no Equador, o pri-
insiro com n data certa de
17 seguintes, contra a seleção
argelina.

Na África e na Europa a
equipe VÁ" disputará 5 par-
tidas, sendo a última delas
em Moscou, enquante o time"B", desde que a Colômbia
aceite as condições da CBD,
tem 9 jogos programados, en-
frentandò duas vêze: Chile,
Uruguai e Argentina, valeu-
do taças.

Antes das viagens, os 44
joradores convocados ficarão
à disposição para as três par-
tidas comemorativas do IV
Centenário do Rio de Janel-
ro dia 2 de junho com a Bél-
gica, dia 6 com a Argentina
e dia 9 com o Uruguai. No
dia 11, à mesma hora, jâ
conhecida a divisão dos 44
nos dois grupos ie 22, todos
os jogadores deverão se apre-
sentar no aeroporto do Ga-
leão, de onde vão sair, uma
partf para a Argélia, a ou-
tra para o Equador.

A seleção "A" tem o se-
gn/iitt roteiro, jogando sem-¦pre com equipes nacionais dos
países visitados: dia 17 —
Argel: dia 20 — Marrocos;
dia 24 — Porto; dia 30 —
Eitocolmo, e dia 5 de julho
— Moscou. O programa do
escrete "B" foi assim elabo-
radt faltando ainda acertar
a:* datas: Equador Jamaica.
Colômbia, Chile (Taça O'
Higgins), Uruguai (Taça Rio
I. ranço) c Aruentina (Taça
Roca).

O jogo da Colômbia de-
(pende da resposta qne fôr da-
d ao ofício que a CBD en-
viarã à Federação daquele
país declarando que ela 6
quem escala a seleção bra-
Siièíra c acrescentando quenem Pele, nem Garrincha, se-
rão enviados. Tal comunica-
çüg se iuslifica por um ev
Pedicnte que a entidade co-
rombiana remeteu, condicio-
wnde a aceitação da parti-
dr com o Brasil ii presença
dos citndo3 ioendores. Infor-
mara tanbém' a CBD queso Ihi interessa jogar por20.000 dólares, recusando os
18.000 propostos.

Botafogo testa a
áo mexicanaseleç

CIDADE DO MÉXICO (AP-DC) — O Botafo-
go, que domingo último derrotou a seleção da
Tchecoslováquia por 2x0, em San Salvador, reini-
ciará hoje a sua temporada no México, enfren-
tando a seleção dêste país, já convocada para as
liminatórias da Copa do Mundo.

Como a Federação Mexicana aceitou sob con-
dição o contrato de Didi pelo Vera Cruz, que não
pode ainda utilizá-lo, é provável que o meia jo-
gue esta noite na equipe do Botafogo, tendo prós-
seguido ontem os entendimentos nesse sentido.

Teste individual
A indicação do escrete pa-

ra enfrentar o Botafogo teve
apenas o intuito dc aprovei-
tar a permanência nesta ci-
dade de um time forte, por-
que os mexicanos não estão
devidamente preparados. Sò-
mente anteontem a relação
dos jogadores foi apresenta-
da pela Federação Mexicana,
não podendo o treinador se-
quer dirigi-los em um treino
de conjunto. Porém, partin-
do dos melhores de cada po-
sição, será possível ter uma
idéia do seu comportamento
individual diante de adver-

sários- categorizados.
Se puder lançar Didi, o

técnico Geninho manterá a
equipe botafoguense no 4.3-3
empregado durante a atual
excursão, com Élton, Gérson
e o próprio Didi no trabalho
do meio do campo. Jairzinho
continuará ocupando o pústo
de Garrincha, jogando Bian-
chini pelo meio e Roberto,
que é a sensação do time
no momento, pela ponta es-
querda. Formará o Botafogo
con* Hélio; Mura, Zé Car-
los, Paulistinha e Rildo; El-
ton e Gérson; Jairzinho, Bian-
chini. Didi e Roberto. Sem
Didi, o mais provável é que
Geninho adote o 4-2-4, fa-
zendo entrar Humberto na
ponta-de-lança com Bianchi-
ni.

LIMA (AP-DC) — O Santos dispu-
ta esta noite, no Estádio Nacional, a
sua segunda partida pela Taça Llber-
tadora das Américas, enfrentando o
Universitário, campeão peruano, com
uma dúvida ainda em sua fon nação,
pois o técnico Lula não decidiu se o
centro-avante será Toninho ou Peixi-
nho.-

Os dirigentes do TJnlversitad do Chi-
le telegrafaram ontem para a chefia
da delegação santista, informando queo campeão chileno se absterá de r>ro-
mover qualquer protesto junto à Con-
federação SulrAmericana de Futebol,
pela inclusão de Toninho no jogo entre
os dois clubes, por respeitar a -'ótica
moral e esportiva".

O Santos e o Universilá-
rio treinaram ontem encer-
rando seus preparativos para
o jogo desta noite. O Santos
não pôde treinar anteontem,
pois o Sporting Cristal pediu
mil soles para _eder seu cam-
po O técnico Lula, do San-
tos, afirmou que sua equipe
está pronta para dar uma boa

Prontos
exibição e anunciou que a
formação será a seguinte: Gil-
mar, Lima, Joel, Haroldo e
Geraldino; Zito e Mengálvio;
Dorval, Toninho ou Peixinho,
Pele e Pepe.

O Universitário contará
com a volta do meia Uribe,
considerado um de seus me-
lhores jogadores. Sua equipe

formará com Zegarra, Argue-
das, José Fernandez, Fuentes
e Jorge Fernandes; Cruzado c
Uribe; Calatayud, Guzman,
Zavala e Rodriguez.

Depois de seu joge de ho-
je, a equipe do Santos segue
para a Venezuela, onde jo-
gará sábado e terça-feira pró-xima.

Time do Flu será
o campeão sem 2

O técnico Tim definiu ontem a equi-
pe do Fluminense para a partida de
amanhã contra o Vasco, escalando o
mesmo time que ganhou a final do
campeonato carioca, à exceção de Pro-
copio e Oldair, o primeiro sem ainda
ter renovado contrato e o segundo porter sido vendido ao Vasco da Gama.

Altair será mesmo o quarto zagueiro,
com Nono na lateral esquerda, enquan-
to Luís Henrique ganhou a posição no
meio do campo, e na frente o compa-
nheiro de Joaquinzinho será Amoroso,
mantidos os ponteiros Jorginho e Gilson
Nunes.

Durante 8o minutos, os
Jogadores do Fluminense
treinaram na Gávea, ca-
bendo a vitória aos titula-
res por 3 a 0, gols de Joa-
quinzinho, Jorginho e Eval-
do, O quadro principal for-
mou com Castilho, Carlos
Alberto, Valdez, Altair (Da-
ri) e Nono (Altair); Luis
Henrique (íris) e Denllson;
Jorginho, Amoroso (Evaldo)
Joaquinzinho e Gilson Nu-

Bom treino
nes (GiWra). Os jogadores,
após o treinamento, foram
para a co.i.entração da
Rua das Laranjeiras e ho-
Je treinarão indivtdualmen-
te em Álvaro Chaves. O ti-
me para a partida contra o
Vasco será Castilho, Carlos
Alberto, Valdez, Altair e
Nono; Luís Henrique e De-
nilson; Jorginho, Amoroso,
Joaquinzinho e Gilson Nu-
nes.

O Fluminense, emoora
ainda não tenha divulgado,
preparou uma tabela de
prêmios excepcionais para
seus jogadores. A vitória
sobre o Vasco valerá um
mínimo de Cr$ 80 mil, po-
dendo chegar a Cr$ 10o mil.
Esses prêmios, dependendo
dos resultados que a equi-
pe venha a conseguir, serfio
aumentados gradatlvamen-
te.

OLDAIR PODE ESTREAR CONTRA FLU
Marcelo lider a o

O Vasco comprou, ontem pela manhã, o passe dc
Oldair, ao Fluminense, oor Cr? 40 milhões, pagando 10
por cento dessa quantia ao jogador, e à tarde fechou
negócio com o Atlético Goianense, em relação a Luizi-
nho, que lhe custará Cr$ 20 milhões, mais dois jogos em
Goiânia sem nenhuma participação na renda,

Oldair irá, hoje, a São Januário, para fazer exame
médico e participar do treino de conjunto, pois o téc-
nico Zezé Moreira já pretende lançá-io amanhã, justa-
mente contra o Fluminense, dependendo a escalação do
médio da forma como se adaptar ao time.

Acordo pelo meio
A compra de Oldair foi

resolvida num telefonema
entre os srs. Nelson Vaz Mo-
reira, presidente do Flumi-
nense, e Antônio Soares
Calçada, vice-presidente de
futebol do Vasco. Houve,
afinal, acordo sõbre o uni-
co ponto de desentendimen-
to, que era o pagamento
dos 15% do passe ao joga-
dor, por obrigação legal.
Arcou o Vasco com a res-
ponsabilidade de 10 por cen-
to — CrS 4 milhões — en-
quanto o Fluminense en-
trará com 5 por cento —
CrS 2 milhões, sendo certo
que Oldair receberá mais
algum do Vasco.

No acordo, os dois clubes
upenas esqueceram de com-
binar a divulgação das ba-
sei do pagamento do passe.
Segundo o Fluminense. CrS
15 milhões lhe serão entre-
gues hoje, e o restante ven-
cera em 5 parcelas Iguais.
Jã o Vasco afirma que de
saída entregará CrS 10 mi-
Ihões, ficando CrS 30 ml-
Ihões para serem pagos em
8 vezes.

O contrato de Oldair com
o Vasco será por dois anos.
Nos 6 primeiros meses re-
ceberá CrS 360 mil. e du-
rante um ano e melo. CrS
400 mil. Se fôr convocado
para "a. seleção brasileira, o

Jogador passará a ganhar
CrS 450 mil.

Duas fórmulas existem pa-
ra o aproveitamento de OI-
dair amanhã„ ambas cogl-
tadas pelo técnieo Zezé Mo-
reira. Pela primeira, entra-
ria ao lado de Maranhão
no meio do campo, avan-
çando Lorico para a posl-
çâo de Saulzinho. A segun-
da, e mais provável, é a sua
inclusão na zaga direita,
passando Joel para a zagá
esquerda, no lugar de Bar-
bosinha, que sairia do ti-
me. Esta hipótese, no en-
tanto, depende também do
comportamento de Ari no
treino, pois ainda há pos-
sihilidade da sua estréia.

Luizúiho resolvido
A contratação de Lulzl-

nho foi resolvida no Hotel
Novo Mundo, onde os joga-
dores do Vasco estão con-
centrados. O sr. Gilberto
Alves, presidente do Atlétl-
co Goianense, entendeu-se
com o sr. Antônio Calçada,
acertando as bases da tran-
sação. Por ela, o Vasco pa-
gará CrS 20 milhões, cia
seguinte forma: CrS 7.500
mil á vista, mais Cr$ 7.50o
mil daqui a 18o dias e os
restantes CrS 5 milhões den-
tro de mais 180 dias.

istao9 de Zezé
O sr. Célio de Almeida revelou on-

tem que Zezé Moreira já tem pronto um
listão reunindo 10 jogadores para se-
rem dispensados até o fim dêste mês, es-
tando Marcelo na liderança do pelo-tão, que só não é dado a publico agora
porque o técnico quer ver se ainda con-
segue escalar no time os dispensáveis,
para completar o julgamento que fêz
baseado apenas na produção que apre-
sentaram nos treinos.

A veracidade da informação do dl-
retor de futebol pôde ser comprovacli

quando Marcelo revelou, que, em con-
versa com Zezé Moreira sobre a, reno-
vação de seu contrato terminado a 31
do mês passado, soube pelo técnico quea situação agora estava muito difícil
para o jogador, porque o Vasco vai com-
prar um goleiro, e alguém terá de ser
dispensado, devendo a escolha recair
sobre êle, Marcelo, porque já está sem
contrato. Zezé disse a Marcelo que, ate
a próxima semana, lhe dará uma de-
cisão para o caso.

Na conversa com o go-leiro, Zezé Moreira lhe
explicou que, quando
foi contratado, encontrou
pronta uma relação com
muitos nomes, estando o
goleiro na cabeça da lista
Como Zezé não concordou
com a mesma sem rirl-
meiro ver todo mundo jc
gar, a dispensa foi adiada
por um período de tempo¦suficiente para suas ob-
servações que, agora, che-
ga ao fim.

Este" listão" foi na épo-
ca divulgado pelo DIÁRIO
CARTOCA, merecendo por
parte do vice-presidente
Antônio Soares Calçada
uma serie dc desmentidos
onen tados. Na oportuni-
dade não divulgamos os
nomes por questões de
ética, e em virtude de nos-
.sa fonte de informações

Furo confirmado
ter pedido segredo, como
também agora estamos
procedendo.
.Entre os nomes que

compõem o "listão" estão
incluídos jogadores que
custaram alguns milhões
ao clube, mas esses não
receberão passe livre, pas-
sando a figurar nas futu.

.ras contratações do Vasco
como complemento do pa-

.gamento do passe, ou en-
tão, na troca por novos
jogadores. Os que não pu-
derem ser negociados pe-
Io Vasco, serão então em-

.prestados, Inclusive ao
São Cristóvão, como com-

.plemento do passe de Ari.
Treino

movimentado
Na manhã, de ontem,

entre 9 e 12 horas, Zezé
Moreira dirigiu um movi-

mentado treino tático, pre-cedido de 15 minutos de
individual para' aqueci-
mento. Nos exercícios de
coordenação motora Zezé
obrigou os jogadores a• se movimentarem em ve-
.locidade, mesmo quandotrlangulavam, com ou sem
bola, ou quando faziam
configurações no grama- I
do, como o "oito" do bas-'

.qu-te, ou o "X", nermu-
tando a bola entre s! em
toques rápidos e descon. ¦_ •
certames. i *
Ma"-'e--"-.nte -tada queno tremo anterior, sem-

pre -ue um logador ie-
van tava a bola na troca de
passes, Zezé repreendia
com severidade, fa-aendo
repetir a jogada e, em ai-
.gumas vozes, dando de-
monstração de como que-na que fosse feita.

Ao desembarcar ontem no Rio com a delega-
ção do Flamengo, que voltou de Uma, após ve».cer o Sporting Cristal, o zagueiro Ananias decla-
rou que está disposto até a se submeter a teste
para ingressar em outro clube, pois já decidiu
que não renovará seu contrato por estar sendo'vítima de injustiça do treinador FIávio Costa".
... Também o atacante Aírton, que há pou-co tempo se desentendeu com o técnico, voltou
disposto a sair do Flamengo, achando possível a
sua troca pelo ponta Roberto, do Colo-Colo, do
Chile ou mesmo a venda do seu passe a êste clu-
be, para o que tentará um acordo com os diri-
gentes rubro-negros.

Carlos Alberto fora
Km meio a essas mani-

.estações de desagrado
dos jogadores do Plamen-
go, a .delegação trouxe um
problema sério para o jô-
gc de domingo, no Pa-
oaembu, contra o São
Paulo: Carlos Alberto so-
freu torção no' tornozelo
e seu estado não é anima-
dor. O ponta viajará hoje
para a capital paulistacom a equipe, mas a sua
escalação somente será
decidida pelo dr. Pinkwas
Pitzman, sábado, apôs ob-
servar as suas reações.

Sobre a disposição deAnanias de deixar o clu-be, esclareceu êle que es-tá sendo barrado do time•sem explicação. O zaguei-
ro falou irritado, dizendo
também que devolverá aovice-presidente Gunnar
Goransson a quantia que

recebeu emprestada, mas,
lindo o seu contrato, o
que acontecerá em abril,
não fica no Flamengo. :

FIávio Costa achou boa
a excursão quo terminou
com a vitória de 2x0, an-
tc-ontem, sobre o Cristal.
Gostou da produção do
ponta esquerda Neves,
que levou de Santiago,
afirmando que a contra-
tação dêsse jogador será
lesolvlda em breve. i!

Os jogadores do Flá-
mengo receberam ontem
80 dólares .orresponderi-
tes a duas vitórias em IA-
ma, foram dispensados no
aeroporto e deverão se
apresentar hoje na Gávea
para viajar de ônibus pa-ra São Paulo, onde a equi-
pe realizará seus últimos
treinamentos.

Fia terá Válter comj
dinheiro de Foguete

Com o dinheiro do passe de Foguete — vendido on-tem, paia o Internacional, de Pôr^o Alegre, por Cr$ 23milhões — e com o que apurar com a venda dos Joga-dores Gustavo, Hilton e SUas, para o Esporte ClubeBahia, o Flamengo vai comprar o médio Válter, do SâoCristóvão, cuja transferência já está praticamente acer-tada, depois da conversa que tiveram os srs. GunnarGorannsson e Adilson Teixeira.
O Flamengo pagará por Válter Cr$ 35 milhões, eni

duas ou três vezes, e só resta agora o jogador entrarem entendimentos diretos com os dirigentes rubrone-
gros, a fim de acertar as bases de seu contrato. Segun-
do o sr. Gunnar Goranns.son, após a compra de Válter o
Flamengo vai procurar um bom ponteiro-esquerdo, masnão se sabe ainda o seu nome,

Compra e venda
A compra de Válter foi

concretizada . após os en-
tendimentos entre o vice-
presidente de futebol do'
Flamengo e o presidente do^
São Cristóvão, quando as
condições para a tranefe-
rência foram estabelecidas.
Osr. Gunnar Goranson afir-
mou que o Plamenego pode
ainda vender vários outros
Jogadores, mas todo o di-
nheiro ¦ apurado com essas ¦
vendas será empregado na
compra de reforços.

Estamos precisando de -
om ponteiro esquerdo —
Olsse o sr. Goranson — e
vamos contratar um Joga-
dor de categoria comprova-
da. capaz de se apresentar
a altura do auadro do Fia-
mengo. Ainda não temos'
nenhum nome definido, e
com o tempo poderemos es-
tudar o assunto, para fa-
zer um bom negócio.

Joubert será livre
O sr. Gunnar Goranson

Informou, ainda, que o Fia-
mengo poderá dar passe
livre a Joubert, que quer
deixar o clube.

Joubert é um Jogador
muito disciplinado e que,
nos dez anos em que serviu '
ao Flamengo, o fêz sempre
com rara dedicação e amor
— disse o sr. Goranson. Por
Isso. creio que entregar a
Joubert o seu passe seria
um ato de justiça e uma
prova de gratidão do clube
â, um jogador que o serviu
com tanta dedicação.

Joubert, que é mineiro,
Jà teria proposta de clubes
de Belo Horizonte — Atlê-
tico e América — e estaria
disposto a ingressar em um
deles.

O Flamengo poderá tam-
bém emprestar o goleiro
Marco Aurélio, ao São Cris-
tóvão, para usá-lo durante
o torneio de acesso.

Acordo em 20%
Foguete teve o seu passe

Vendido por Cr$ 25 milhões
eo Internacional de Porto

Alegre e recebeu do Fia-
mengo a quantia de CrS S
milhões, correspondente a
20% do valor da transíe.
rência, afinal concluída de-
pois de uma conversa en-
tre o sr. Gunnar. Goran-
son e o Jornalista Jorge
Mendes, represeíitante do
Internacional, ontem pela
manhã.

O ex-atacante niDro-ner-
gro segue hoje para a ca.-
pitai gaúcha e lá Jogara
durante um ano, por fOr-
ça de um. contrato cujas
bases Foguete achou *t>a_-
tante vantajosas», tanto
assim que tratou logo de
marcar o seu casamento pa-
ra o próximo mês de ábrll,
quando estará de volta ao
Rio.

Bases
Interessado em deixar i.

Flamengo, para ver se té-
ria «chance» de se projetar
em outro clube, Foguete
resolveu transigir na quês-
tão dos 50% que exigira do
sr. Gunnar Goranson, con-
siderando o fato de ser o
seu contrato com o Inter-
nacional deveras vantajo-
so, pois receberá Cr$ 2 ml-
Ihões de luvas, salário men-
sal de Cr$ 200 mil e um
apartamento em Porto Ale-
gre, cujo aluguel será pago
pelo próprio Internacional,
durante o tempo da _ua
permanência na capital
gaúcha. O sr. Gunnar Go-
ranson tamoém, se mostrou
transigente em relação i,
percentagem que o joga-
dor pedira sõbre o valor da
venda do seu passe e con-
cordou em dar-lhe 20% is-
to é, Cr$ 5 milhões, evltan-
da, a perda de tempo com
a questão rolando na Jus-
tlça. Recorde-se qu-. o De-
partamento de Futebol do
Flamengo deixou de comu-
nlcar à FCF, em tempo útil
o interesse do clube no vin-
culo de Foguete, daí a confu-
sf/', com o jogador prática-
mente liberado.

Bai^gu em Salvador
enfrentara Bahia

Após golear a seleção de Aracaju em Sergipe, por8 a 2, reabilitando-se plenamente da má apresentação
que fizera na sua partida de estréia na capital sergipa-
na, o Bangu seguiu, ontem, para Selvador. na Bahia,
onde, domingo, enfrentará o quadro do E. C. Bahia,
em partida-"revanche", e que vem sendo aguardada com
grande interesse.

A delegação bangüense, segundo informações do
seu chefe, sr. Francisco Giorno, hopedou-se primeira-
mente, no Hotel Império mas hoje, deverá transferir-
se para a concentração do Bahia, estando previsto para
a parte da tarde no Estádio da Fonte Nova — locai do
encontro, domingo — um treino coletivo que terá o co-
mando de Plácido. Na partida anterior registrou-se a
vitória do Bangu, por 1 a 0, gol de Roberto Pinto, co-
brando um pênalti.

Ajudar pioneiras
Segunde os entendimentos

havidos entre a Federação
Baiana e o empresário Fran-
cisco Meireles, promotor da
temporada, a partida contra
o campeão baiano terá toda
a sua renda doada à Funda-

ção das Pioneiras Sociais
(Seção da Bahia), cabendo,
no entanto, ao Bangu a cota
de CrS 3 milhões a que tem
direito por apresentação, es-
ta a ser paga pelo nrónno
empresário.
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Argentina
encantou
Verinha

Verinha voltou Ue
Buenos Aires, onde foi a
convite da SEPRO inau-
gurar exposição de turis-
mo em Mar dei Plata. Ao
desembarcar no Galeão."Miss" Guanabara se afir-
mou encantada com a
Argentina, pelo que pro-
longou seu passeio, pois
deveria ter voltado se*
gunda-feira.

Depois de informai*
que fêz muito sucesso em
traje típico, quando le-
ve de assinar autógrafos
durante mais de duas ho-
ras, no "stand" brasileiro
da exposição, Vera Lúcia
disse que ficou impressío-
nada com a galanteriu
dos uruguaios, "somente
comparável a dos cario-
cas", pois, em Montevi-
déu, a rapaziada excla-
inava, ao vc-la.

Bons
tempos
os da
'belle

époque'
Duzentos e cinqüenta'"aííiches" dos bons tem-

pos da "belle époque" se-
rão mostrados aos cario-
cas a partir da próxima
quinta-feira no Museu clu
Arte Moderna do Rio de
Janeiro. A foto mostra
um «lòs cartazes de Bar-
ricre, mas quem brilha-
va, mesmo, era o gênio
tle Toulouse Lautrec, e
também estará na expo«
sição representado por
vários cartazes..

Moreno quer Rio mais fresco

, mmff compõe ¦

i

"O Rio poderia ser
mais fresco" — disse on-
tem, ao desembíucar no
Galeão, o cantor francês
Dario Moreno, que veio
brincar o carnaval, com"uma fantasia de fechar",
conforme anunciou.
Abanandu-se nervosa-
mente, Dario reclamou
conlra o assédio dos re-
pôrteres, enquanto apre-
sentava seus documentos
:is autoridades do aero-

porto, que, em seguida,
levaram-no à enfermaria,
para vaciná-lo. Vários
sucessos carnavalescos
brasileiros foram grava-
dos por êle, ria França:"'Madureira Cho rou","Me dá um dinheiro aí"
è "Bigorrilho", que, se-
gundo informa, pegou fá-
cil devido ao cstribilho,
que diz: "Bigorrilho foi
quem me ensinou a tirar
o cavaco do pau". Em-
bora ainda não tenha cs-

colhido o motivo" de 
"sua.

lantasia, afirmou que pre»
ferirá um "bem típico".
Um jornalista, então, lem-
brou-o de que a fantasia
brasileira mais típica 6
mesmo a de baiana. Da-
rio Moreno, grato pela
sugestão, tornou-se mais
loquaz c disse que uma
nova dança está fazendo
furor na Europa: "Lét

Kissen", uni ritmo dina-
marquês.

Flores para Ânchieta—
Anchicta foi homena-

geado, ontem, pelos guar-
das-iriarinha do navio es-
cola espanhol "Juan Se-
bastian Elcano", que de-
positn ii uma corbelha
aos pés da estátua do je-
suíta espanhol (nascido
nas Canárias) que, há
quatro séculos, dedicou
sua existência à cateque-
so e civilização dos nos-
sos Indígenas, O ato, que
contou com uma luzida
guarda de honra de ca-
detes e oficiais do navio
visitante, foi realizado na
presença do embaixador
espanhol. D. Jaime Alba,
de várias personalidades
diplomáticas e de autorl-
dades navais brasileiras.
Em seguida, na Igreja da
Misericórdia, foi celebra-
da missa solene, oficiada
pelo bispo auxiliar D.
Othon Motta, em inten.
cão do padre Ânchieta.
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Como viver em mocambo
De passagem para Re-

cife, onde vai ensinar os
pobres a bem morar era
mocambos, desembarcou
ontem no Galeão a srta.
Karen Ras Conrtricht,
componente da organiza-
ção Voluntários da Pax.
A voluntária revelou ]ue
o Brasil vem logo depois
da Nigéria em número
de voluntários da paz:
bá 100 espalhados pelo
Brasil.
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Coquetel dá a partida

Com a presença de aí-
ias avitoridades, realizou-
se ontem, s bordo do na-
vio Rosa da Fonseca.
atracado no pier da Pnv

ça Mauá, um coquetel
oferecido pela Exprinter
para lançamento de mais
uma viagem turística, tis
eidadés do Sul do Couti-

3M8^
nente. A homenagem aos
viajantes foi estendida a
todos os jornalistas ca-
riocas..

Diário Carioca
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Copa dá 2 bailes,
concurso sábado,
Lolo e Schneider

I ..O sr. Oscar Ornstein,
diretor de Relações Pú-
blicas do Copacabana Pa-
lace, disse ontem em en-
trevista coletiva à impren-
sa, que ficou confirmado
ura segundo baile carna-
valesco do Copacabana
para a terça-feira gorda,
além do infantil, ua sc-
gunda-feira, programado
-— embora seja previsto
déficit— em homena.
gem ao IV Centenário.

Segundo afirmou, tam-
bém, os 3 mil convites
para o baile dc sábado
•— vendidos à CrS 50 mil
por pessoa — já estão
csgc'ados. Os bailes se-
rão realizados em 11 sa-
lões em tôda volta do
hotel, com 16 orquestras
animando a festa. Qui-

nhentòs gargões
convocados.

loram

O- concurso dc íant;i-
sias não será feito du-
rante o baile, mas antes
dele no palco do Teatro
Copacabana às'20 horas
do sábado. Entre os com»
ponentes do júri deverão
catar Gina Lollobrigida e
Romy Schneider, que li-
«irão hospedados no ho-
tel, jâ tendo confirmado
a sua vinda. Todos o.s
convidados terão lugares
cm mesas e direito a ceia.

A decoração, avaliada
cm CrS 30 milhões, ver-
sa sôbre o carnaval de
todos os tempos e foi
preparada por Benet Do-
mingo. Após a entrevista,
o sr. Ornstein apresen-
tou-a aos jornalistas. O
baile de terça-feira será
chamado de "das Masca-
ras" e os convites serão
vendidos pejo mesmo
preço.

COPA EM CENA
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Oscar Ornstein conta novidades dos bailes ão Copa *mostra decoração ' ¦'

Má batida do sâiiim
,. .U^f9 Í^NÍS — Ü grande baile tScnavilIeaco dot»rajau Tems Clube será no sábado gordo, quando serácoroada a rainha do carnaval do clube e serão escolhi-das as mais belas fantasias, em luxo e originalidade. Aerquestra será a Continental.1 NOITE NO HAVAI - O Carioca Sport Club, quecongrega turfistas da Gávea, realiza, hoje, um baile cha-mado "Uma noite no Havaí", permitindo roupa esporteB até bermuda.
.-' NO TEMPO DO ONÇA - Amàhnâ, rio GuadalupeCountiy Club, há Avenida Brasil, promoverá grande bai-.it? em.tômo de suas duas piscinas, chamado "Banho alantasia no tempo do onça", quando será escolhida amelhor fantasia de banhista antigo.

NAMORAR EU SEI — O bloco "Namora,- eu Sei",saníbém de Guadalupe, que conquistou, no ano passado,ó terceilo lugar entre os melhores dá cidade, está en-«aiando no Guadalupe Country. Desfilara em 65 com'.nais de 8ÜÜ figurantes. Hoje é dia de ensaio. Sueli An-
gelo foi eleita rainha da folia do Guadalupe;

ESTUDANTINA — Sábado, ria gafieira Estudaria-
na, na Praça Tiradentes, grande baile carnavalesco, dB
.14 às 20 horas, em homenagem à imprensa, rádio e TV.

FESTIVAL DE BLOCOS - Amanhã, a partir dc
30 horas, na Avenida Presidente Vargas, II Festival de
Blocos, promovido pela ACC Desfilam onze grandes bio-
cos do Rio'.

i ; ENXUTAS — Hoje, às 15 horas, na buate Plaza, o
baile das Enxutas, promovido por vã;ios manequins da
i idade.

VASCO DA GAMA — O glorioso Clube de Regatas
Vasco da Gama, enquanto espera a hora de fazer o cai
faval da vitória pelo campeonato dc 1965, oferece, dia
23, um coquetel à imprensa, para apresentar a decora-
eão du seu grande ginásio para os bailes de carnaval.
O motivo da ornamentação será "FÓriás Quatrocentão".

BAILES DO ACB - Del-Rip Tu. i .mo, que, êste ano
organiza os quatro baile...dc carnaval ütj IV Centenário
no Automóvc! Clube do Brasil apre; .niaiá . dia 25; a
imprensa, á decoração do-s salões daqut.la emídade, pie-
parada pelo cenógrafo Alberto Araújo, com motivos do
Rio antigo. O baile infantil de domingo, uo ACB, terá
a presença do palhaço Carequinha.

i ATLAS ATLÉTICO CLUBE - Com a participaçãoda Orquestra Pan-Amerieana integraua por El Cubani-
to o Atlas do Méier promoverá quatro grandes bailes
nos dias de earnavaL

BLACK-OUT - O cantor Black-Out desmentiu as
declarações que lhe forain atribuída.- poj um jornal de
que estaria triste com o próximo carnaval por causa de
desonestidade de programadores de rádio. Para êle, a
grande surpresa foi a marcha-ranco "Cmero morrer no
Rio", de sua autoria, feita para época normal e que vi-
iou sucesso nos bailes prc-cavnavalescos.ÍTAIPAVA — O Itaípáva Tênis Clube, de Peltôpo-

ji.í., c^-tá p."Cpar»i.do grandes bailes de eu-naval.

A FACE DA BELEZA
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Com a presença ãe todos os funcio-nários, o DIÁRIO CARIOCA homena-
geou ontem com um coquetel na sua
redação, as srtas. Solange Dutra No-
veli, Rainha ão IV Centenário, as prin-cesas Gilãa Casellí e Clcia de Carro-
lho e a representante da Região Ar!-
ministrativa de Jacarepaguá, sénhv.d-
ta Adail Franco. O jornalista Renaio
.lobim, falando em nome dos fundo-nários, ressaltou que "nem sempre oDIÁRIO CARIOCA vivia uma noite ds>
glória e beleza como a ãe hoje e quetodos, sem distinção ãe cargo oil fun-
ção, faziam votos para que o reinado
durasse realmente todo o século1'. Após

o brinde o ãiretor-responsúvel do DcPrudente ãe Moraes, neto enirer/uriuma còrbeilé de rosas a Rainha daIV Centenário, srta Solange Uv.traNoveli; a sra. Nilcèia Vilhenà entregouà primeira princesa, srla Gildn Cn-selli; a chefe de reportagem srtii; AnuArruda à segunda princesa Cleia üeCarvalho e o repórter Paulo Galante u¦representante da Administração llegiv-
nal de Jacarepaguá, srla. Aâail Franco

O sr. Leoberto de Castro Ferreira,
presidente da Superintendência dr iv
Centenário foi representado nn home-nagem pelo sr. Roberto Faria, diretor
ãe Relações Públicas da STU.

Grajaú quer saber
verdade sôbre Miss

Os direlores do Grajaú Tênis
Clube entregavam ontem, pela ma-
nhã. ao sr. Leoberto de Castro Fer-
reira, presidente da Superintendeu-
cria do IV Centenário, a nota oficial
do clube, protestando e pedindo a
apuração das irregularidades ocor-
ridas no resultado do concurso que
apontou a srta. Solange Dutra Nu-
veii, rainha do IV Centenário. A éh-
nega foi feita a portas fecha d a.s e,
«o que tudo indica, serão apuradas
as irregularidades apontadas.

A notícia de quo o governador
Carlos Lacerda estaria inclinado u
exonerar o secretário de Turismo,
Leoberto de Castro Ferreira, foi !u-
(almente desmentida ontem, por
pessoa de seu gabinete, com a ;<lir
mação de que 

"o secretário de 1 u-
i ismo c a pessoa que mais merece a
confiança do governador, por sua
destacada atuação à frente doj fes-
tt-ips do IV Centenário". O mesmo
elemento adiantou que 

"êsse licalp
partiu de pessoas ligadas aos les-
pousáveis pelo concurso "Rainha dp
IV Centenário", que tentam, agora,
após as den úncias de irregu tari chi -
des, intrigar ó secretário com o sr,
Crarios Lacerda".

Reunião
Aiém de seis diretores é do pre-

sidente era exercício do clube, com-
pareceu à reunião, realizada pela
diretoria do Grajaú Tênis Clube, o

. i. Alberto Melleu, presidente lic.cn ¦•
ciado e que presidiu os debates.

Após o encaminhamento da quês-
tão o diretor-social defendeu a tese
de'que na impossibilidade de uni
recurso judicial, o clube deveria dar
uma nota oficial de desagravo à sua
representante e ao quadro social
que tanto a incentivou. Os termos
propostos pelo diretor, segundo fo-
mos informados, não foram aceitos
por terem sido considerados "mu.-
lp fortes".

Situação
Dando seguimento à reunião, o

."iv Alberto Melleu apresentou aos
presentes-o desenrolar dos aconte-
ciíneritòs e a situação do clube èm
ttelação ao deseuvolvimento da quês-
tão ,e as circunstâncias que cercam
o caso. , .

Assim, os diretores foram colo-!
cados diante do seguinte quadro:

1 — A srta. Gilda Caseli. embora
pertença ao quadro social do Gra-
jaú Tênis Clube e tenha sido esco
Ihida como representante da IX Re-
gião Administrativa por indicação
do clube, concorreu ao título de"Rainha dp J.V CYn-venário" ic-pic-

sentando a Ádmüiistração Regional
de Vila Isabel,

— Nessas circunstâncias, cabe
à Administração Regional a iniciati-
va dp recurso judicial, pedindo a
anulação do resultado do concurso.

— a Administração Regional,
por motivos sobejamente conheci-
dois, não tomará qualquer iniciativa
contra o resultado do concur.so, pois
seria brigar com oulro órgão do go-
vêrno estadual.

— A.s irregularidades aponta-
das como existentes no resultado do
concurso, realmente prejudicaram,
se não tiraram a vitória da repre-
sentanle de Vila Isabel.

— A imprensa vem noticiando
essas irregularidades, inclusive a
não observância do regulamento
oficial, o que por si só bastaria para
a ação judicial de anulação da de-
cisão da Comissão Julgadora.

— Diante dá gravidade dos' fa-
tos, e na impossibilidade de uma
ação judicial o clube deveria pro-
lestar junto à Superintendência do
IV Centenário, pedindo a abertura
de inquérito para apuração das ir-
regularidades apontadas.

— Esse protesto deveria ser
leito através de uma nota oficial.'
onde ficaria desagravada a srta. Gil-
da Caseli e o quadro social do clube.

Após a enumeração dessas cir-
cunstâncias, a diretoria resolveu,
por unanimidade de votos, aprovar
a redação de uma nota oficial de
protesto. Essa nota foi distribuída
à imprensa aos primeiros minutos
de ontem, conforme o.DC publicou.

Gilda calada
A srta. Gilda Caseli, represei tian-

te da Administração Regional de
Vila Isabel, que obteve a segunda
colocação no concurso que escolheu
a rainha do IV Centenário, mantém-
se impassível diante das irregulari-
dades que vêm sendo apontadas c
que, possivelmente, lhe tiraram o
titulo.

A srta. Gilda Caseli, falando ao
DIÁRIO CARIOCA, após afirmar
que 

"tem visto em diversos jornais
entrevistas com o seu nome, einbo-
ra não tenha feito nenhum pronun-
ciamento", disse que 

"assinei uni
contraio com a Superintendência
do JV Centenário, o qual me proíbe
do tecer qualquer comentário a res-
peito da decisão da Comissão Jui-
gadora".

— "Fui convidada para partíci-
par de diversos programas de tele-
visão e a concedei diversas entre-
vistas a jornais e revistas e recusei,
pois acredito que querem tumul-
tuar o meu nome. Os que desejam
alguma explicação devem procurar
ã diretoria do Grajaú Tênis Clube
que foi o clube que mc lançou" —
concluiu a sfia. Gilda Caseli.


